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�ன்றாம் பதிப்பின் �ன்�ைர
 

ேகாதாவரி ஆற்றிைனக் கண்ட கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்ப நாடர்க்�ச்
சான்ேறார் கவி நிைனவிற்� வந்த�. இன்� வளமாக வளர்ந்� வாழ்ந்�
நிைலத்� நிற்�ம் நந்தமிழ் ெமாழியின் சீர்ைமயிைனக் கா�ம்ெபா��,

இவ்வளமார் ெமாழியிைனச் ெசன்ற �ற்றாண்�ன் இ�தியி�ம், இந்த
�ற்றாண்�ன் ெதாடக்கத்தி�ம் தமிழ்�� நல்�லகத்தில் ேதான்றித்
தங்கைள�ம் �கழால் வளர்த்�க்ெகாண்�, தமிழ் ெமாழிைய�ம் நிைறவாக
வளர்த்த தமிழ்ச் சான்ேறார்கைள நிைனக்காமலி�க்க ��யா�. ஆங்கில
ெமாழி, அரசியல் ெதாடங்கிக் கல்வி, சமயம், ெபா�ளாதாரம், ச�கம்
�தலிய அைனத்�த் �ைறகளி�ம் ஆதிக்க�ம் ெசல்வாக்�ம் ெச�த்திக்
ெகாண்��ந்த காலகட்டத்தில், இந் �லிைனத் தம் தி�த்ெதாண்டால்
அணிெபறச் ெசய்தி�க்�ம் சான்ேறார் ெப�மக்கள் அயரா� தளரா�
உற்றேதார் ஊக்கத்ேதா� பா�பட்டதன் விைளவால் தமிழ் தமிழாக நின்ற�;

நிைலத்த�. 

தமிழ்ச் �வ�கள் தந்த தமிழ்த் தாத்தா டாக்டர் உ. ேவ. சா. ெதாடங்கிச்
சான்றான்ைமக்� ஆழி என விளங்கிய என்�ைடய ேபராசிரியப் ெப�ந்தைக
டாக்டர் �.வரதராசனார் உள்ளிட்ட தமிழ்ச்சான்ேறார் ெப�மக்கள் பதின்மைர
மட்�ம் ேதர்ந்ெத�த்�க்ெகாண்�, இந் �ற்கண் அவர்தம் வாழ்விைன�ம்,
வளமார் தமிழ்த் ெதாண்�ைன�ம் ஒ�வா� �லப்ப�த்தி�ள்ேளன். 

ைசவர்க்�ப் பன்னி� தி��ைற ேபால�ம், ைவணவர்க்�ப் பன்னி�
ஆழ்வார்கள் ேபால�ம், இந்�ற்கண் இடம் ெபற்�ள்ள சான்ேறார்கைள�ம்,
அவர்கள் வளப்ப�த்திய தமிழிைன�ம் தமி�ல� இனங்கண்� ெதரிந்�,



அச் சான்ேறார்க்� வாழ்த்�ம் வணக்க�ம் ெதரிவிக்�ேமயானால், அ�
நன்றி�ைடய தமிழினத்தின் ெநஞ்சப் பண்பாட்�ற்� விளக்கமாக அைம�ம்.
தமிழ் இைளஞர்கள் இச் சீரிய சான்ேறார்களின் தமிழ் ெநஞ்சத்ைதக்
காண்பார்கேள யானால் �ச்சங்கம் ைவத்� ெமாழி வளர்த்த பாண்�யர்
பரம்பைரயின் மாட்சியிைன�ம் ஒ�வா� விளங்கிக் ெகாள்வார்கள். 

தமிழகம்

ெசன்ைன-29 
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1. தமிழ்ச் �வ�கள் தந்த தமிழ்த் தாத்தா
 

தமிழ்நாட்�ன் ெநற்களஞ்சியம் என்� ேபாற்றப் ெப�வ� தஞ்ைச மாவட்டம்
ஆ�ம். ‘கைல மலிந்த தஞ்ைச’ என்�ம் தஞ்ைச மாவட்டம் ேபாற்றப் ெப�ம்.
ஆடல், பாடல்க�ம், அழ�க் கைலக�ம் நிைறந்த மாவட்ட�ம் தமிழ் நாட்�ல்
அ�ேவயா�ம். ‘ெபரிய ேகாயில்’ என்� சிறப்பாகப் ேபசப்ெப�ம் �தலாம்
இராசராசன் கட்�ய ெப��ைடயார் ேகாயில் அைமந்தி�ப்ப�ம் தஞ்ைச
மாவட்டத்திேலேயயா�ம். வற்றாத வளம் ெகாழித்�க் காவிரிப் ேபரா�
பாய்ந்� வளம் சிறக்�ம் நா� தஞ்ைச மண்ேணயா�ம். இத்த� ெப�ைம
வாய்ந்த தஞ்ைச மாவட்டத்தில் பாபநாசம் தா�க்காவில் உத்தமதான�ரம்
என்�ம் சிற்�ாரில் சாமிநாத ஐயர் பிறந்தார். உத்தமதான �ரத்ைதப் பற்றிச்
சாமிநாத ஐயர் ��ம் ெசாற்கள் வ�மா�: 

‘என் இளைமக் காலத்தில் இ�ந்த எங்கள் ஊர்தான்
என் மனத்தில் இடங்ெகாண்��க்கிற�. இந்தக்
காலத்தில் உள்ள பல ெசளகரியமான அைமப்�க்கள்
அந்தக் காலத்தில் இல்ைல; ேரா�கள் இல்ைல;

கைடகள் இல்ைல; உத்திேயாகஸ்தர்கள் இல்ைல;

ெரயிலின் சப்தம் இல்ைல. ஆனா�ம் அழ�
இ�ந்த�; அைமதி இ�ந்த�. ஜனங்களிடததில்
தி�ப்தி இ�ந்த�; பக்தி இ�ந்த�. அவர்கள் �கத் 
தில் மகிழ்ச்சி நிலவிய�; வீ�களில் ல�்மி கரம் விளங்கிய�.’ 

(என் சரித்திரம். பக்கம் : 4) 

என்� �றி�ள்ளார். 
இளைம�ம் கல்வி�ம்
உத்தமதான�ரம் இரண்ேட ெத�க்கைளக் ெகாண்ட சிற்�ரா�ம். அவ்�ரில்
19-2-1855ஆம் ஆண்� சாமிநாத ஐயர் அவர்கள் சங்கீத வித்�வானான
ேவங்கட�ப்ப ஐய�க்�ம் சர�வதி அம்ைமயா�க்�ம் �தல் மகனாகத்
ேதான்றினார். இளைமயில் அவர் ெபற்ேறார் வ�ைமயில் ெபரி�ம்
�ன்�ற்றி�ந்தனர். ஏறத்தாழ ஆண்�க்� 50 �பாய் தான் அவர்க�க்�
வ�மானமாக வந்த�. உைடயார் பாைளயம் அரண்மைனயின் ஜமீன்தார்



ஆதர� ஓரள� இக்��ம்ப வாழ்க்ைகைய நடத்திவரத் �ைண ெசய்த�.

சாமிநாதன் என்� �ழந்ைதக்�ப் ெபயரிட்�ச் ெசல்லமாக ‘சாமா’ என்�
அைழத்� வந்தனர். ேவங்கடராமன் என்ற ெபயர் சாமிநாத ஐய�க்� வழங்கி
வந்த�. காரணம் தி�ப்பதி ேவங்கடாசலபதி அவர்க�ைடய �லெதய்வம்.
தந்ைதயார் ேவங்கட�ப்ப ஐயர் சங்கீத வித்�வானான காரணத்தினால்
ஆங்காங்� சங்கீதத்ேதா� ��ய கதா காலட்ேசபம் ெசய்� ��ம்பத்ைத
நடத்தி வந்தார். இதன் காரணமாக ஊர்விட்� ஊர் ெசன்� பிைழக்�ம்
வாழ்ேவ அவ�க்� அைமந்த�. வ�ங்காலத்தில் தம்�ைடய மக�ம் ஒ�
சங்கீத வித்�வானாக வரேவண்�ெமன்ேற எண்ணினார். ஆனால் சாமிநாத
ஐய�க்�ச் சங்கீத�ம் சமஸ்கி�த�ம் அவ்வளவாக வரவில்ைல. தமிேழ
அவர் உள்ளத்ைதப் ெபரி�ம் கவர்ந்� அவர் உள்ளத்தில் நிைலயாகக்
��ெகாண்��ந்த�.  சாமிநாத ஐயர் �தன் �தலாக அரிய�ர் சடேகாப
ஐயங்கார் என்பவரிடத்தில் தமிழ் பயின்றார். சாமிநாத ஐயேர, 
‘தமிழில் அதிகப் பழக்க�ம் அதற்� உபகாரப்ப�ம்
வைகயில் சங்கீத�ம் இ�ப்பைதேய நான் வி�ம்பி
ேனன். சடேகாைபயங்காரிடம் என்� நான்
மாணாக்கனாகப் ��ந்ேதேனா அன்ேற தமிழ்த்
தாயின் அ�ட்பரப்பிற் ��ந்தவனாேனன்.

எனக்�த் தமிழில் �ைவ உண்டா�ம்வண்ணம்
கற்பித்த �தற் �� சடேகாைபயங்காேர.’ 

(என் சரித்திரம்; பக்கம் : 103) 

என்� �றிப்பிட்�ள்ளார். 
பின்னர் ெசங்கணம் வி�த்தாசல ெரட்�யார் என்பவரிடத்தில் தமிழ்க் கல்வி
கற்றார். சாமிநாத�க்�த் தமிழில் இ�ந்த ேபரார்வத்ைத அறிந்� தமிழ்ப்
�ல்வர்கள் உள்ள இடங்க�க்�ச் ெசன்� தங்கி இவர் கல்வி கற்�ம்
வசதிகைள இவர் தந்ைதயார் வி�ம்பிச் ெசய்தார். இவ்வா� கல்வி
கற்�வ�ங்கால், ஆசிரிய�க்�ச் சன்மானமாகத் த�வதற்�ச் சாமிநாத
ஐயரிடம் பணம் இல்ைல என்பேதா�, ஆசிரியேரா� தங்கிப் ப�க்�ம்ேபா�
சாப்பி�வதற்� வசதி�ம் இல்ைல. ஆதலால் தாம் எந்த ஆசிரியரிடத்தில்
தங்கிக் கற்றாேரா அங்ேகேய இலவசமாக உண�க்�ம் ஏற்பா� ெசய்�
ெகாண்டார். இவர் தமிழில் காட்�ய ஆர்வத்ைத�ம் அறிைவ�ம் பாராட்�
ஆசிரியர்கள் இவ�க்�த் தாமாகேவ வி�ம்பிக் கல்வி கற்பித்தேதா�,

உண�க்� ேவண்�ய வசதிக்�ம் ஏற்பா� தந்� ெசய்தார்கள்.  காைல 5

மணிக்ேக ஆசிரியர் வீட்�க்�ச் ெசன்� கற்கின்ற மர� இவரிடம்



வளர்ந்தி�ந்த�. திண்ைணப் பள்ளிக் �டத்தில் மட்�ம் ஆசிரிய�க்�
மாதம் நான்� அணா சம்பளம் ெகா�த்�ப் ப�க்கத் ெதாடங்கிய சாமிநாத
ஐயர் தம் வாழ்நாளின் இ�திவைரயில் அந்தப் ப�ப்ைபேய ெதாழிலாக
ெநஞ்சில் நிைலயாக நி�த்தியி�ந்தார் என்ப� ஈண்�க் �றிப்பிடத்தக்க�.

ஒ� சி� �ைல�ம் எளிய விைலெகா�த்�ம் வாங்க ��யாத நிைலயில்
சாமிநாத ஐயர் இ�ந்தார். �லவர்கைள அண்� அவர்களிடமி�ந்� ஒ� சிறிய
�ைல�ம் அன்பளிப்பாகப் ெபற்றா�ம் அதற்காக அ�நிதி-�ைதயல்
கிைடத்தவர்ேபால் ெபரி�ம் மனம் மகிழ்ந்தார். இவேர பிற்காலத்தில்
எண்ணற்ற �ல்கைளச் �வ�யிலி�ந்� எ�த்� அ�ைமயாகப் பதிப்பித்�த்
தமிழ் உல�க்�த் தந்� உதவியவர் என்பைத�ம் நாம் நிைன� �ர ேவண்�ம் 

திரிசிர�ரம் மகாவித்�வான் மீனாட்சி�ந்தரம்
பிள்ைளயவர்களிடம் பயின்ற� 

1880ஆம் ஆண்� சாமிநாத ஐயர் மா�ரம் ெசன்றார். அங்ேக அப்ேபா�
தி�வாவ��ைற ஆதீன மகாவித்�வானாக இ�ந்த தமிழ்நாட்�ன் பல
திைசகளிலி�ந்�ம் பாடம் ெசால்லிக் ெகாள்ளவந்த மாணாக்கர் பல�க்�ம்,
சில பல ஆதினங்கைளச் சார்ந்த �ட்�த் தம்பிரான்க�க்�ம் பாடம்
ெசால்லித் தந்த-மகாவித்�வான் மீனாட்சி �ந்தரம் பிள்ைள அவர்கள்
இ�ந்தார்கள். அவர்கைள அண்�ச் சாமிநாத ஐயர் பல �ல்கைளக் கற்றார்.
இதற்� இைடேய 1869ஆம் ஆண்� சாமிநாத ஐயர் அவர்க�க்�த்
தி�மணம் நிகழ்ந்ததைன�ம் �றிப்பிடேவண்�ம். தி�மணம் ஆனா�ம்
உடன�யாக இல்லறவாழ்க்ைகயில் சாமிநாத ஐயர் பற்�க்  ெகாள்ளாமல் தமிழ்
ப�க்க ேவண்�ெமன்ற ஒேர ஆவலால் உந்தப்பட்� மா�ரம் வந்� ேசர்ந்தார். 
‘நான் தமிழ் ப�க்க ேவண்�ெமன்� ெதாடங்கிய �யற்சி வ�ைமயா�ம்
ேவ� காரணங்களா�ம் தைடப்பட்�த் தைடப்பட்�ச் ேசார்வைடந்த�.

ஆனால் அப்ப�ேய நின்�விடவில்ைல; எல்ேலா�ைடய வற்��த்த�க்�ம்
மாறாக என் உள்ளம் இளைமயிலி�ந்ேத தமிழ்த் ெதய்வத்தின் அழகிேல
பதிந்� விட்ட�. ேம�ம் ேம�ம் தமிழ்த்தாயின் தி�வ�ைளப் ெபற
ேவண்�ெமன்� அவாவி நின்ற�.’ 

(என் சரித்திரம் ; பக்கம் : 221-222) 

என்� சாமிநாத ஐயேர இைதப் பற்றிக் �றிப்பிட்�ள்ளார். 
மா�ரம் ெசன்ற�ம் தம் அ�பவத்ைத ஐயரவர்கள் பின்வ�மா�
ெசால்லி�ள்ளார். 



‘தமிழ்தான் எனக்�ச் ெசல்வம்; அ�தான் என் அறி�ப் பசிக்� உண�,

எவ்வள�க்ெகவ்வள� நான் அதன் ெதாடர்ைப அதிகப்ப�த்திக்
ெகாள்கிேறேனா அவ்வள�க்கவ்வள� எனக்� உத்ஸாகம், நல்ல�
ெசய்ேதாெமன்ற தி�ப்தி, லாபமைடந்ேதாெமன்ற உணர்ச்சி உண்டாகின்றன.

அன்�ம் சரி, இன்�ம் சரி, இந்த நிைலைம மாறேவ இல்ைல.’ 

(என் சரித்திரம்; பக்கம்; 187) 

என்� �றிப்பிட்�ள்ளார், 
மா�ரம் ெசன்ற சாமிநாத ஐயர் ஆசிரியரால் சாமிநாத ஐயர் என்�
அைழக்கப்ெபற்றார். வீட்�ல் ேவங்கடராமனாக�ம், சாமாவாக�ம் அைழக்கப்
ெபற்றவர் 
சா—2  ஆசிரியர் அைழத்த காரணத்தால் அன்றிலி�ந்� சாமிநாத ஐயர்
என்ேற அைழக்கப் ெபற்� வந்தார். ெபற்ேறார் வழங்கிய ெபயர் நிைலக்காமல்
ஆசிரியர் இட்ட ெபயேர பின்னர் நிைலத்� விட்ட�. மகாவித்�வான் மீனாட்சி
�ந்தரம் பிள்ைள அவர்கள் இயற்றி வந்த �ல்கைள எ��வ�ம், அவரிடம்
�ல்கைளப் பாடங்ேகற்ப�ம், தி�வாவ��ைற ஆதீன கர்த்தராக அந்நாளில்
விளங்கிவந்த �ப்பிரமணிய ேதசிகேரா�ம், அந்த மடத்�க்� அ�க்க� வந்�
ெசல்�ம் தமிழ்ப் �லவர்க�ட�ம், வடெமாழி வாணேரா�ம். சங்கீத
வித்�வாேனா�ம் ெந�ங்கிப் பழகி உைரயா�வ�ம் சாமிநாத ஐயர்
அவர்க�ைடய அந்நாைளய ெசயல்களாக விளங்கின. 

ஆசிரியர் மைற�ம் மாணவர் பரி�ம்
1876ஆம் ஆண்� பிரப்வரித் திங்களில் மகாவித்�வான் மீனாட்சி�ந்தரம்
பிள்ைள அவர்கள் காலமானார்கள். ‘19ஆம் �ற்றாண்�ன் கம்பன்’ என்�
பாராட்டப் ெபற்ற பிள்ைள அவர்கள், நாள் ஒன்�க்� 300 பாடல்கள் பா�னார்
என்பர். இவர் 19 தல�ராணங்க�ம், 10 பிள்ைளத் தமிழ் �ல்க�ம், 4
மாைலக�ம், 16 அந்தாதிக�ம் பா�னார். இவ�ைடய ேசக்கிழார்
பிள்ைளத் தமிழ் பலரா�ம் பாராட்டப் ெப�வ�. இத்த� கல்விப் �லைம
நிைறந்த ஆசிரியர் காலமானதால் சாமிநாத ஐயர் ெபரி�ம் வ�ந்தினார்.
ஆசிரிய�ைடய கல்விப் பரப்�. பாடம் ெசால்�ம் திறம், பண்� நலம், ெசய்�ள்
இயற்�ம் �லைம �தலியவற்ைறெயல்லாம் மற்றவர்களிடம் ெசால்லிப் ெசால்லி
மகிழ்ந்தார். எனேவ, ஆசிரியர் மைற�க்�ச் பின்னர்த் தி�வாவ��ைற
ஆதீனத் தைலவராகிய �ப்பிரமணியேதசிகரிடம் இவர் பாடம் ேகட்�க்
ெகாண்ேட ஆதீனத்�க்� வந்த மாணாக்கர்க�க்�த் தாம் பாடம் ெசால்லிக்
ெகா�த்�ம் வந்தார். 



தி�. தியாகராசச் ெசட்�யார் ெதாடர்� 
அந்தக் காலத்தில் தமிழ்நாட்�ல் ெப�ம் �கழ் ெபற்ற தமிழ் ஆசிரியர் ஒ�வர்
�ம்பேகாணத்தில் வாழ்ந்� வந்தார். அவர் �ம்பேகாணம் அரசினர்
கல்�ரியில் தமிழ்ப் பண்�தராக இ�ந்த தி�. தியாகராசச் ெசட்�யார்
ஆவார். தியாகராசச் ெசட்�யார் அவர்கள் தம் மனத்தில் பட்டைத
ெவளிப்பைடயாகப் ேப�பவர். பரந்த தமிழ்ப் �லைம வாய்ந்தவர். ஆங்கிலப்
ேபராசிரியர்கள் ேபாலேவ இவர் அந்தக் காலத்தில் ெப�மதிப்�ப்
ெபற்றி�ந்தார். அவர் ஒ� நாள் தி�வாவ��ைற ஆதீனத்�க்� வந்�
�ப்பிரமணிய ேதசிகர் அவர்களின் அ�மதி ெபற்�ச் சாமிநாத ஐயர்
அவர்கைளக் �ம்பேகாணத்திற்� அைழத்�க்ெகாண்� ேபாய்த் தாம்
பார்த்�வந்த பதவிைய அவ�க்� வாங்கிக் ெகா�த்தார். 1880ஆம்
ஆண்� பிப்ரவரி மாதம் �தல் சாமிநாத ஐயர் �டந்ைத அரசினர் கல்�ரியில்
தமிழாசிரியராகப் பணியாற்றத் ெதாடங்கினார். மகாவித்�வான் மீனாட்சி
�ந்தரம் பிள்ைளயிடம் கற்ற தமிழ்க் கல்வி�ம், அறிவாற்ற�ம், பாடம்
ெசால்�ம் திறைம�ம், சாமிநாத ஐயர் அவர்கைளக் ��கிய காலத்திேலேய
மாணவரிடத்தி�ம் ேபராசிரியப் ெப�மக்களிடத்தி�ம் ஒ�ங்ேக நற்�கழ்
ெபறத் �ைண ெசய்தன. 

பதிப்�ப் பணி
இக்காலத்தில் �ம்பேகாணத்தில் மாவட்ட �னிசீபாக இ�ந்த ேசலம்
இராமசாமி �தலியார் ெதாடர்� சாமிநாத ஐய�க்� வாய்த்த�. �தலியார்
அவர்கள் நிைறந்த தமிழ்ப் பற்றாளர்; �லைம ெநஞ்சம் வாய்ந்தவர். எனேவ
சீவகசிந்தாமணிையச் சாமிநாதஐயரிடம் பாடம் ேகட்கத் ெதாடங்கினார். பின்
அந்�ைலப் பதிப்பிக்க ேவண்�ெமன்� ேவண்�னார். அ�வைர சிந்தாமணி
ஒ�  சில�க்� மட்�ேம ஓைலச்�வ� வ�வில் காட்சி வழங்கிக்
ெகாண்��ந்த�. பழம் ெப�ைம வாய்ந்த-ெதான்ைம வாய்ந்த-தமிழ்
இலக்கியங்கள் பல கடல்ேகாளா�ம், தமிழர் கவனக் �ைறவா�ம் அழிந்�
ஒழிந்தன. இைறயனார் களவியல் உைர �றிப்பி�ம் பல இயற்றமிழ்
�ல்க�ம், இைசத்தமிழ் �ல்க�ம், நாடகத் தமிழ் �ல்க�ம் ெபயர்
அளவில் ெதரிய வ�கின்றனேவ அன்றி, அைவகள் இன்� நமக்�க்
கிைடக்கவில்ைல. இளங்ேகாவ�க�ம், சிலப்பதிகாரத்தில், 

‘வ�ேவல் எறிந்த வான்பைக ெபாறா�
பஃ�ளி யாற்�டன் பன்மைல அ�க்கத்�க்
�மரிக் ேகா�ம் ெகா�ங்கடல் ெகாள்ள’ 



என்� தமிழகத்தின் ெதன்ப�தி ெவள்ளத்தால் அழிந்த ெசய்தியிைனப்
�லப்ப�த்தி�ள்ளார். சாமிநாத ஐய�ம் அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் �டபக்தி
நிைறந்த ெபா�மக்கள் சிவ ஓைலச்�வ�கைள ஆ�ப்ெப�க்கில் விட்ட அவல
நிைலயிைனப் பின்வ�மா� �ட்��ள்ளார். 
‘ஆ� மாதம் 18ஆம் ேததியில் பழஞ் �வ�கைள எல்லாம் ேசர்த்� ஒ�
சப்பரத்தில் ைவத்� ேமள தாளத்�டன் இ�த்�ச் ெசன்� ஆற்றிேலா
�ளத்திேலா வி�வார்கள்.’ 

(என் சரித்திரம்; பக்கம்: 85) 

என்� �றிப்பிட்�ள்ளார். எனேவ ஓைலச்�வ� வி�ேவாரிடமி�ந்� ெபற்�ப்
பழம்ெப�ம் �ல்கைள அச்� வாகனம் ஏற்றிய ெப�ைமக்� உரியவராகச்
சாமிநாத ஐயர் விளங்�கிறார். ேசலம் இராமசாமி �தலியார்
�ண்�தலினால் சமண �லாகிய சிந்தாமணி �ைல ஆராய்ந்தார். ைஜன
சமய உண்ைமகைளச் சமணப் �லவர்களிடம் உைரயா�த் ெதரிந்�
ெகாண்டார். 1887ஆம் ஆண்� சீவகசிந்தாமணிைய  நச்சினார்க்கினியர்
உைரேயா� ெவளியிட்டார். அந்தப் பதிப்� இவ�க்�த் தமிழ்��
நல்�லகத்தில் ெப�மதிப்ைபத் ேத�த் தந்த�. சிந்தாமணிக்�ப் பின்
பத்�ப்பாட்�ம், சிலப்பதிகார�ம், �றநா��, மணிேமகைல �தலிய
�ல்க�ம் ெவளிவந்தன. �றநா�ா� பழந்தமிழகத்தின் வரலாற்�க்
க��லமாக விளங்�வ�. எனேவ பழந்தமிழரின் ெகாைட வளத்ைத�ம்
வாழ்க்ைக வளத்ைத�ம் அறிந்� ெகாள்ளத் தைலப்பட்டார். இவர்
ெதாண்டால் �தற் ெப�ங்காப்பியமான சிலப்பதிகாரம் மக்களிைடேய பரவத்
ெதாடங்கிய�. ெபளத்த சமய �லான மணிேமகைல தமிழரிைடேய
அறக்க�த்ைதப் ேபாதித்த�. பத்�ப்பாட்�ன் இலக்கியப் ெப�ந்தமிழ்
மக்களின் ெநஞ்ைசக் கவர்ந்த�. ஐயர் அவர்களின் ெப�ைம�ம், அறி�ம்,
பண்பா�ம்: பதிப்�த் திறைம�ம், தமிழ் மக்களின் ஒ�ங்கிைணந்த
பாராட்ைடப் ெபற்றன. பின் ஐயர் அவர்கள் ஐங்����, பதிற்�ப் பத்�,

பரிபாடல் என்�ம் ெதாைக �ல்கைள ெவளியிட்டார். ெகாங்�ேவள் என்�ம்
�லவர் இயற்றிய ‘ெப�ங்கைத’ என்�ம் இைடக்கால இலக்கியம் அச்�க்�
வந்த�. 

இலக்கிய �ல்கைளப் பதிப்பித்தேதா� அன்றி இலக்கண �ல்கைள�ம்
சாமிநாத ஐயர் நன்� பதிப்பித்தார். �றப்ெபா�ள் ெவண்பா மாைல. நன்�ல்
மயிைலநாதர் உைர, நன்�ல் சங்கரநமச்சிவாயர் உைர �தலான இலக்கண
�ல்கைளப் பதிப்பித்தார். 



அ�த்�, சமய இலக்கியங்கைள�ம் இவர் திறைமயாகப் பதிப்பித்தார். நம்பி
தி�விைளயாடல், தி�க்காளத்திப் �ராணம் �தலியன இவரால் ெவளியிடப்
ெபற்றன. ேகாைவ, உலா, அந்தாதி, கலம்பகம், பரணி, பிள்ைளத் தமிழ்.

�றவஞ்சி �தலிய சி�பிரபந்த �ல்கள் இவரால் உைர�டன் பதிப்பிக்கப்
ெபற்றன. 

பதிப்பின் திறம் 

ஏட்�லி�ந்த பாடத்ைத இவர் அப்ப�ேய பதிப்பிக்கவில்ைல. ‘ஏ� எ�தியவன்
ஏட்ைடக் ெக�த்தான்’ என்ப� தமிழ்நாட்�ப் பழெமாழி. ஆதலால் ஒ�
�ைறக்�ப் பல�ைற நன்� ஆராய்ந்� ெசல்லரித்�ப் ேபான
இடத்ைதெயல்லாம் சீர்�க்கிப் பார்த்�, தக்க பாடங்கைள ஊகித்�த்
தம்பா�ள்ள பயிற்சியா�ம், இயற்ைகயான அறி�த் திறைமயா�ம்
பழஞ்�வ�கைள ஆராய்ந்� ெசப்பம் ெசய்தார். திக்�த் ெதரியாத காட்�ல்
�ைழந்� தாேம வழி அைமத்�க் ெகாண்� �ஞ்ைசக் காட்ைட நஞ்ைசக்
காடாக்கிய நல்ல அறி� உழவர் இவர். இவ�ைடய பதிப்பின் திறம் இன்�
ேபராசிரியப் ெப�மக்களால் ஒ��கமாகப் பாராட்டப் ெப�கின்ற�. இவர்,
தாம் பதிப்பித்த ஒவ்ெவா� ��க்�ம் எ�தி�ள்ள �க�ைர�ம், ஆசிரியர்
வரலா�ம் �ைலப் பற்றிய �றிப்�க�ம், பிற ெசய்திக�ம், அறி� உலகத்தால்
என்ெறன்�ம் பாராட்டப்ப�ம் த�தி வாய்ந்தன. இவர் எ�த்�க் ெகாண்ட
உயர்� மிக்க சிறப்�, ஊக்கம் நிைறந்த உயர் உைழப்பா�ம். எனேவ மைறந்த
இராஜாஜி அவர்கள் இவைரப் பற்றிக் �றிப்பி�ம் ெபா��; 

‘சாமிநாத ஐயர் �யற்சி�டன் எ�ம்�ம் ேதனீ�ம் ேபாட்� ேபாடலாம்’ என்�ம்,
‘தமிழ்ெமாழியின் லாவக�ம்’ எளிய நைடயில் ஆழ்ந்த ெபா�ள்கைள
அளிக்�ம் அதன் ஆற்ற�ம் இவரால் நமக்�த் ெதரிய வந்தன.’ 

என்�ம், ‘தமிழ் வியாசர்’ என்�ம் இவைரப் ேபாற்றி�ள்ளார். இவ�ைடய
பதிப்� �ல்களில் ஒவ்ெவா� பக்கங்களின் அ�யி�ம் அ�க்�றிப்பில்
பலவைகயான �ல்களிலி�ந்� எ�த்�க்காட்டப் ெபற்ற ஒப்�ைமப்
ப�திக�ம் ெசால்லாற்றல் வள�ம் காணப்ெப�ம். �லின் இ�தியில்
�ல்  களில் வந்�ள்ள ெபா�ள்களின் ெபயர் அகராதி (Word–index)

இ�க்�ம். ஆைகயால் ஆசிரியரின் உதவியின்றிேய பயி�ம் வைகயில்
இவ�ைடய பதிப்�கள் சிறப்பாக அைமந்�ள்ளன. 

உைரநைடப் பணி
தாம் பதிப்பித்த �ல்களின் �ன்�ைரயில் அந்�ைலப் பற்றிய சிறந்த
ெசய்திகைள-ஆராய்ச்சி நலன்கைள அழ�ச் ெசவ்விகைளப் �லப்ப�த்த



எளிய இனிய உைரநைடயிைனக் ைகயாண்ட சாமிநாத ஐயர், விரிந்த
அளவில் மணிேமகைலக் கைதச் ��க்கம், �த்த தர்மம், உதயணன் கைதச்
��க்கம் �தலிய உைரநைட �ல்கைள எ�தினார். ேம�ம் இவர்
ேகாபாலகி�ஷ்ண பாரதியார், ைவத்தியனாைதயர், கனம் கி�ஷ்ணய்யர்
�தலிய ெபரிேயார் வரலாற்� �ல்கைள�ம் எ�தி�ள்ளார். ‘நல்�ைரக்
ேகாைவ’ இவ�ைடய ஆராய்ச்சிக் கட்�ைரகைளத் தாங்கி நான்�
ப�திகளாக ெவளிவந்�ள்ள�. ‘நிைன� மஞ்சரி’ இவ�ைடய ஆராய்ச்சிக்
கட்�ைர ெகாண்ட இ� ெதா�திகளா�ம். ‘�திய�ம் பைழய�ம்’,
‘கண்ட�ம் ேகட்ட�ம்’ �தலியன நல்ல தமிழ் �ல்களா�ம். 
ெசன்ைன மாற்றம்

1903ஆம் ஆண்� வைர �டந்ைத அரசினர் கல்�ரியில் தமிழ்ப்
பண்�தராக விளங்கிய இவர் 1903ஆம் ஆண்�லி�ந்� 1919ஆம் ஆண்�
வைர ெசன்ைன மாநிலக் கல்�ரியில் தமிழ்ப் ேபராசிரியராகக் ெகா�
வீற்றி�ந்தார். கல்�ரியில் மாணாக்கர்க�க்�ப் பாடம் ெசால்லித்
த�வேதா� அைமயாமல் வீட்��ம் தம்மிடம் பயில வந்த மாணவர்க�க்�
இவர் பாடம் ெசால்லிக் ெகா�த்� வந்தார். இவரிடம் பாடம் ேகட்டவர்களில்
வியாசபாரதத் தமிழ்ெமாழி  ெபயர்ப்� ஆசிரியர் ஆகிய மேகா
மேகாபாத்தியாய இராமா�ஜாச்சாரியர், தி�ப்பனந்தாள் காசிமடத்�த்
தைலவராக விளங்கிய ெசாக்கலிங்கத் தம்பிரான், �ள்�ம் நைடயில்
ெநஞ்ைசயள்�ம் காவ�ச் சிந்� பா�ய ெசன்னி �ளம் அண்ணாமைல
ெரட்�யார் �தலிேயார் �க்கியமானவர்கள் ஆவர். இவரிடம் பயின்�
ஆராய்ச்சி �ைறையக் கற்�க்ெகாண்ட பின்னர் நற்றிைணையப்
பதிப்பித்தவர் பின்னத்�ர் அ. நாராயணசாமி ஐயர் ஆவர். மற்ெறா�வர் இ.

ைவ. அனந்தராம ஐயர் ஆவர். இவர் கலித்ெதாைகையப் பதிப்பித்தார். 
அண்ணாமைலப் பணி
1924 �தல் 1927 வைரயில் ெசட்� நாட்� அரசர் ராஜா சர்
அண்ணாமைலச் ெசட்�யார் அவர்கள் ேவண்�ேகா�க்கிணங்கி, அவர்கள்
சிதம்பரத்தில் நி�விய மீனாட்சி தமிழ்க் கல்�ரியில் தைலவராகப்
பணியாற்றினார். 

ஓய்�க் காலப் பணி
பணியிலி�ந்� ஓய்�ெபற்றபின் ஏறத்தாழ 25 ஆண்�கள் தமிழ்
�ற்பதிப்பிேலேய தம் காலத்ைத ஐயரவர்கள் கழித்� வந்தார். தம் வாழ்நாள்
அ�பவங்கைள விரிவான உைர நைடயில் எ�தத் ெதாடங்கினார். பல



பத்திரிைககளின் மல�க்�க் கட்�ைரகள் வழங்கினார். கைலமகளில் மாதந்
ேதா�ம் ஒ� கட்�ைர எ�தி வந்தார். அவர் கட்�ைரகளில் தமிழ் மக்களின்
பழம் ெப�ைமைய�ம் �லவர் ெப�மக்களின் வரலா�கைள�ம்
பண்�கைள�ம் விளக்கி எ�தினார். தம் ஆசிரியராகிய மீனாட்சி �ந்தரம்
பிள்ைள அவர்கள் சரித்திரத்ைத இரண்� பாகங்களில் விரிவாக எ�தி
1933, 1934 ஆம் ஆண்�களில் ெவளியிட்டார்.  

ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழகத்தில் ெசாற்ெபாழி�ப்
பணி 
1927 ஆம் ஆண்� ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகத்தின் ஆதரவில்,

சங்ககாலம் பற்றிப் பத்�ச் ெசாற்ெபாழி�கள் நிகழ்த்தினார்.
அச்ெசாற்ெபாழி� சங்க காலத் தமி�ம் பிற்காலத் தமி�ம் என்ற ெபயேரா�
�த்தக வ�வில் வந்தி�க்கிற�. இவர் இறப்பதற்� இரண்� ஆண்�க�க்�
�ன்னர்ச் ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழகத்தின் ேவண்� ேகா�க்கிணங்க
இவர் ��ந்ெதாைகப் பதிப்பிைன ெவளியிட்டார். பதிப்� �ல்களில்
��ந்ெதாைக �ைல ��மணியாகக் ெகாள்ளலாம். அந்த அளவிற்�
அந்�லில் உைழப்பின் உண்ைம�ம், ஆராய்ச்சியின் உயர்�ம் ஒ�ங்ேக
விளங்கக் காணலாம். 
பட்ட�ம் பாராட்�ம்
அரசாங்கத்தார் இவ�ைடய தமிழ்த் ெதாண்ைடப் பாராட்� 1906ஆம்
ஆண்�ல் ‘மகாமேகாபத்தியாய’ என்ற பட்டத்ைத வழங்கினர். 1917ஆம்
ஆண்� ‘பாரத தர்ம மண்டலத்தார்’ ‘திராவிட வித்யா �ஷ்ணம்’ என்ற
பட்டத்ைத�ம், 1925ஆம் ஆண்�ல் ஸ்ரீகாஞ்சி காமேகா� பீடாதிபதி ஆகிய
ஸ்ரீசங்கராச்சாரியார், தகதினாத்ய கலாநிதி என்ற பட்டத்ைத�ம் வழங்கினர்.
ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழகம் ‘டாக்டர்’(�.லிட்.) என்ற ெகளரவப்பட்டத்ைத
1932ஆம் ஆண்�ல் வழங்கிய�. பல்ேவ� பல்கைலக் கழகங்களின் பாட�ற்
��வி�ம் ேதர்�க் ��வி�ம் இவர் பணியாற்றினார். 

இ�திக் காலம்
1936 ஆம் ஆண்� மார்ச் 6 ஆம் ேததி இவ�க்� 80 ஆண்�கள் நிைற�
அைடந்த�ம், தமி�லகம் இவ�ைடய  ‘சதாபிேடக’ விழாைவக்
ெகாண்டா�ய�. அவ�ைடய 80ஆம் வயதில் ��ந்ெதாைகப் பதிப்�ம்
சிவக்ெகா�ந்� ேதசிகர் பிரபந்தங்கள், �மர��பரர் திரட்� ஆகிய
�ல்க�ம் ெவளிவந்தன. ஐயரவர்கள் தம் வரலாற்ைற ரசிகமணி �.ேக சி.,



கல்கி கி�ஷ்ண�ர்த்தி, ஆனந்தவிகடன் வாசன் �தலிேயார்
ேவண்�ேகாளின்ப� ‘என் சரித்திரம்’ என்ற தைலப்பில் 1940 ஜனவரி �தல்
எ�தத் ெதாடங்கித் ெதாடர்ந்� 122 அத்தியாயங்கள் எ�தி ��த்தார்.
1942ஆம் ஆண்� உலகப் ெப�ம்ேபார் நிகழ்ந்தேபா� ஐயரவர்கள் தம்
��ம்பத்�டன் தி�க்க�க்�ன்றம் ெசன்� தங்கினார். அங்ேக ஏப்ரல் மாதம்
28ஆம் ேததி (1942) உலக வாழ்ைவ நீத்தார். இவர் இறக்�ம்ேபா�
இவ�க்� வய� 86. 1948ஆம் ஆண்� மார்ச் மாதம் இவர் பணியாற்றிய
ெசன்ைன மாநிலக் கல்�ரியில் இவர் �� உ�வச் சிைல ஒன்�
நி�வப்பட்ட�. 

பண்� நலன்

ஐயரவர்கள் சிறந்த பண்�ள்ளவர். தம்மிடம் ேப�பவர்க�ைடய இயல்�
அறிந்� ேப�ம் இயல்�ம், தம்மிடம் தமிழ் ப�க்க வ�ம் மாணாக்கரிடம்
நிைறந்த ேபரார்வ�ம் ெகாண்டவர், மாணவர்களின் த�தியறிந்� பாடம்
ெசால்�ம் திறைம ெபற்றவர். பல அைவக�க்� இவர் தைலைம
தாங்கியி�க்கிறார்; ெசாற்ெபாழி� ஆற்றியி�க்கிறார். இவேரா�
உைரயா�ம்ேபா� பழஞ்ெசய்திகைள�ம் இலக்கியச் �ைவ மலிந்த
�ற்ப�திகைள�ம் ேகட்� மகிழலாம். இவர் ேபச்சில் நைகச்�ைவ
மி�தியாக இ�க்�ம். ெதளிவான நைட இவ�க்�க் ைகவந்த கைல. இவர்
கவிைதகள் சிலவற்ைற�ம் இயற்றி�ள்ளார். ேதசியகவி �ப்பிர மணிய
பாரதியார் இவரிடம் ெப�மதிப்�க் ெகாண்� �ன்� பாடல்கைள இவர்
�றித்�ப் பா��ள்ளார். அவற்றில் நம் ெநஞ்ைச மகிழ ைவக்�ம் பாடற்ப�தி
வ�மா� : 

 ‘நிதியறிேயாம் இவ்�லகத் ெதா�ேகா�
இன்பவைக நித்தங் �ய்க்�ம்
கதியறிேயாம் என்� மனம் வ�ந்தற்க;

�டந்ைதநகர்க் கைலஞர் ேகாேவ!

ெபாதியமைலப் பிறந்தெமாழி வாழ்வறி�ம்
காலெமலாம் �லேவார் வாயில்
�தியறிவாய், அவர்ெநஞ்சின் வாழ்த்தறிவாய்,

இறப்பின்றித் �லங்� வாேய.’ 

இவ�க்� ஒேர ஒ� மகன் பிறந்தார். அவர் ெபயர் கலியாண�ந்தர ஐயர்.
ஐயர் அவர்கள் ேசமித்� ைவத்தி�ந்த �வ�கைளெயல்லாம் அவர்
அைடயா� கலாக்ேஷத்திராவிற்� வழங்கினார். அைடயா�



கலாக்ேஷத்திராவில் டாக்டர் சாமிநாத ஐயர் �ல் நிைலயம் ஒன்�
இப்ெபா�� நைட ெபற்� வ�கிற�. 

1955 ஆம் ஆண்� பிப்ரவரி மாதம் இவ�ைடய �ற்றாண்� விழா
தமிழ்நா� எங்�ம் ெகாண்டாடப் ெபற்ற�. 

இவர்தம் சிறப்பாகக் �றிக்கத்தக்க - நாம் வி�ம்பிப் ேபாற்றத்தக்க பண்� -
இவ�ைடய நன்றிமறவா நல்�ள்ளம் ஆ�ம். தமக்� ேவைல வாங்கித் தந்த
தியாகராசச் ெசட்�யார் நிைனவாக இவ�ைடய வீட்�ன் ெபயர் இன்�ம்
‘தியாகராச விலாசம்’ என்ேற வழங்கப் ெப�கின்ற�. தி�வல்லிக்ேகணி
தி�ேவட்��வரன் ேபட்ைட, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத�, 53ஆம் எண் வீடாக
உள்ள�. 

���ைர
தமிழ்த் தாத்தா என்� சாமிநாத ஐயரவர்கைளத் தமிழ் உலகம்
ெகாண்டா�கிற�. இவ�ைடய �யற்சி�ம்,  உைழப்�ம் தமி�க்� அழியாத
ெசல்வங்கைளத் தந்தன. ெசல்லரித்�ச் சிைதந்�ேபான - கைரயான்
அரித்�த் தி�த்தம் இழந்த நம் பழம்ெப�ம் இலக்கியங்கைளெயல்லாம்
ேப�ைழப்� ேமற்ெகாண்� தி�த்தமாகப் பதிப்பித்�. தமிழர் ைககளில்
தவழைவத்த தனிப்ெப�ைம இவர்கைளேய சா�ம். இவர் ெதாண்� என்�ம்
நிைலத்தி�க்�ம். இவர்தம் ஊக்க�ம், �யற்சி�ம், ெதாண்�ம் வாழ்�ம்,
நன்றிமறவா நல்�ள்ள�ம் என்�ம் ேபாற்றற் பாலனவா�ம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ெசக்கி�த்த ெசம்மல் சிதம்பரனார்
 

இந்திய வி�தைலப் ேபாராட்டத்தில் தமிழ் நாட்�ன் பங்� �றிப்பிடத்
த�ந்ததா�ம். அதி�ம் ெசக்கி�த்த ெசம்மல் வ.உ. சிதம்பரனார் பங்�
அளவிடற்கரியதா�ம். அன்னிய ஆங்கில ஆதிக்கத்ைத
எதிர்த்தேதாடல்லாமல் அைமதியாகத் தமிழ் இலக்கியப் பணியிைன�ம்
ஆற்றிய ெப�ைம அவைரச் சா�ம். தமிழார்வத்தில் தைலப்பட்� நின்ற அவர்
கடலில் கலம் ெச�த்த நிைனத்தேதா� நிைலயான தமிழ்த் ெதாண்�ைன�ம்
ஆற்ற �ைனந்தார். அந்நல்�ள்ளத்தின் பயனாகச் சில நற்ேப�கள் தமிழிற்�
வாய்த்தன எனலாம். 

வாழ்�
பாண்�நாட்�ச் சீைமயில் ‘திக்ெகலாம் �க�ம் தி�ெநல்ேவலி’ மாவட்டத்தில்
ஒட்டப்பிடாரம் என்ேறார் அைமதியான சிற்�ரில் வாழ்ந்தவர் கவிஞர்
சிதம்பரம் பிள்ைள ஆவர். அவர் தம் ேபரனாேர நம் பாராட்�ற் �ரிய
சிதம்பரனார் ஆவர். சிதம்பரனாரின் ெபற்ேறார் உலகநாத பிள்ைள�ம் பரமாயி
அம்ைமயா�ம் ஆவர். இவர் பிறந்த� 5-8-1872ல் ஆ�ம். இவ�க்�த்
திண்ைணப் பள்ளிக்�ட ஆசிரியராக வீரப்ெப�மாள் அண்ணாவியா�ம்,
பள்ளியாசிரியராக அறம் வளர்த்த நாத பிள்ைள�ம் அைமந்தனர்.
�த்�க்�� �னிதசேவரியார் உயர் பள்ளியி�ம் கால்�ெவல் கல்�ரியி�ம்
கல்வி கற்� 1891ஆம் ஆண்� ‘ெமட்ரி�ேலசன்’  ேதர்வில் ெவற்றி ெபற்�.

ஒட்டப்பிடாரம் தா�க்கா அ�வலக எ�த்தர் பணியிைனச் சில திங்கட்
காலம் வைர பார்த்தார். 
1894ஆம் ஆண்�ல் இவ�க்�த் தி�மணம் நைட ெபற்ற�. மைனவியார்
ெபயர் வள்ளியம்ைம என்பதா�ம். அதற்� அ�த்த ஆண்�ல் தி�ச்சியில்
கணபதி ஐயர், அரிகர ஐயர் ஆகிய இ�வரிட�ம் சட்டக்கல்வி பயின்�,

அத்�ைறயில் ேதர்ச்சி ெபற்�, தம் ெசாந்த ஊரான ஒட்டப்பிடாரத்தில்
வழக்�ைரஞர் ெதாழில் ெசய்தார். பின்னர் 1900ஆம் ஆண்� �த்�க்��
ெசன்� அப்பணிையத் ெதாடர்ந்� ஆற்றினார். 

சிதம்பரம் பிள்ைள அரசியல் �ைறக்�த் தம் வாழ்ைவ ேநர�யாகத்
தீவிரமாகப் பயன்ப�த்திய ஆண்�கள் ஏறத்தாழ இரண்ேட ஆண்�கள்
எனலாம். 1906ஆம் ஆண்� �ேதசிக் கப்பல் கம்ெபனி ஒன்ைறத்



ெதாடங்கினார். வ.உ.சி. 1907ஆம் ஆண்�ல் �ரத் நகரில் ��ய
காங்கிரஸில் இவர் கலந்� ெகாண்டார். ேலாகமானிய திலகர் வ.உ.சி யின்
அரசியல் �� ஆவர். இவர் ஒ� தீவிரவாதி. எனேவ, 1908ஆம் ஆண்�ல்
தி�ெநல்ேவலியில் ‘ேதசாபிமான சங்கம்’ வ.உ.சி.யின் �யற்சியால்
நி�வப்ெபற்ற�. �ப்பிரமணிய சிவா என்�ம் பிறிெதா� ேதசபக்தேரா�
ேசர்ந்� ெகாண்� தம் சீரிய வீரப்ேபச்சால் நாட்�ப் பற்றிைன மக்கள்
மனத்தில் கிளர்ந்ெதழச் ெசய்த வ.உ.சி. 1908ஆம் ஆண்� மார்ச்�த்
திங்கள் 12ஆம் நாள் தி�ெநல்ேவலி கெலக்டர் விஞ்ச் �ைரயால்
சிைறப்ப�த்தப்பட்டார். அந்த ஆண்� ஜூைலத் திங்கள் 7ஆம் நாள் நீதிபதி
பின்ேஹ வ. உ. சி.யின் ேபரில் அரசநிந்தைனக் �ற்றத்திற்காக இ�ப�
ஆண்� ஆ�ள் தண்டைன�ம், �ப்பிரமணிய சிவாவிற்� உடந்ைதயாக
இ�ந்ததற்காக இ�ப� ஆண்� ஆ�ள் தண்டைன�ம்  விதித்�, இரண்�
தண்டைனகைள�ம் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நாற்ப� ஆண்�கள் அ�பவிக்க
ேவண்�ெமனக் �றினார். ெசன்ைன உயர்நீதி மன்றத்தில் இத்தண்டைன
ஆறாண்�க் காலமாகக் �ைறக்கப்பட்ட�. பிரிவி க�ன்சி�க்� அவர்
நண்பர்கள் விண்ணப்பித்தேபா� அந்தமான் சிைறவாசத் தண்டைன ஆ�
ஆண்�க் க�ங்காவல் தண்டைனயாகக் �ைறக்கப்பட்ட�. 

பின்ேஹ அளித்த தீர்ப்பில், “பிள்ைள ெபரிய ராஜத் �ேராகி; அவர�
எ�ம்�க்�� �ட ராஜ வி�வாசத்திற்� விேராதமான�” என்ற �றிப்�க்
காணப்ப�கின்ற�. ேம�ம் அவர், “பிள்ைளயின் ேபச்ைச�ம் பாரதியாரின்
பாட்ைட�ம் ேகட்டால், ெசத்த பிணம் உயிர்த்ெத�ம்; அ�ைமப்பட்ட நா�
ஐந்ேத நிமிடங்களில் வி�தைல ெப�ம்; �ரட்சி ஓங்கிெய�ம்” என்�ம்
�றிப்பிட்�ள்ளார். 

ெவள்ைளயர் என்றால் விதிர் விதிர்த்�ப் பயந்� ந�ங்கிய காலத்தில் வ.உ.
சி. நாட்�ப் பற்றில் தைல சிறந்த தைலமகனாய்த் தம் வாழ்ைவேய பணயம்
ைவத்�ச் ெசக்கி�த்�ச் சிந்ைத ெநாந்� வா�ய ஆண்�கள்-

ேகாய�த்�ர்ச் சிைறயி�ம் கண்ண�ார்ச் சிைறயி�மாகச் ேசர்ந்� �ன்பப்
பட்ட ஆண்�கள்-நான்கைர ஆண்�கள்தாம். எனி�ம் �ட, அவர்
‘கப்பேலாட்�ய தமிழர்’ என்�ம், ‘ெசக்கி�த்த ெசம்மல்’ என்�ம் தமிழ்
மக்களால் ேபாற்றப்ப�கின்றார். சிைறயிேல ெதாடங்கிய அவர் தாய்ெமாழிப்
பணி அவர் இறக்�ந்த�வாயி�ம் அதாவ� 1936ஆம் ஆண்� வைர
ஏறத்தாழ இ�பத்ெதட்� ஆண்�கள் ெதாடர்ந்� நைட ெபற்ற�. 

வ. உ. சி. யின் அரசியல் ெதாண்�கள் நாட்� மக்களால் நிைன�
�ரப்ப�கின்ற அளவிற்� அவர்தம் ெசந்தமிழ்ப்  பணிகள் மக்களால்



அறியப்பட ��யாமல் உள்ள�. காரணம். அவர்தம் ெசந்தமிழ்ப்
பணியிைன�ம் மீறி அவர்தம் நாட்�ப் பணி ஒளிமி�ந்ததாய் உள� எனலாம்.
ேம�ம் பாரதியார், 
“ேமேலார்கள் ெவஞ்சிைறயில் வீழ்ந்� கிடப்ப��ம்
�ேலார்கள் ெசக்க�யில் ேகாவ��ங் காண்கிைலேயா” 

என்�ம் பா��ள்ளைம ெகாண்�, வ. உ. சி.ையப் பற்றி எண்�ம்ெபா��
பாரதியா�க்� �தலில் நிைனவிற்� வ�வ� அவர்தம் அரசியல் ெதாண்ேட
எனலாம். இதைனேய அவர் பிறிேதார் இடத்தில், 

‘ேவளாளன் சிைற��ந்தான் தமிழகத்தார்
மன்ைென ன மீண்டான்’ என்ேற
ேகளாத கைதவிைரவிற் ேகட்பாய்நீ
வ�ந்தைலஎன் ேகண்ைமக் ேகாேவ!

தாளாண்ைம சிறி�ெகாேலா யாம்�ரிேவம்
நீ இைறக்�த் தவங்கள் ஆற்றி
வாளாண்ைம நின்�ைணவர் ெப�ெகனேவ
வாழ்த்�திநீ வாழ்தி! வாழ்தி!’ 
(பாரதியார் கவிைதகள் வ.உ. சிக்� வாழ்த்�: பக். 82) 

என்�ம் பா��ள்ளார். 
ஆயி�ங்�ட அவராற்றிய ெசந்தமிழ்ப் பணிகள் நம் சிந்ைத
��ெகாள்ளத்தக்க சீரிய பணிகேளயாம் என்ப� பின்வ�ம் சான்�களால்
விளங்�ம். வ.உ.சி. பிறந்த தி�ெநல்ேவலிச் சீைம, இயல்பாகேவ நாட்�ப்
பற்றிற்�ம் ெமாழிப்பற்றிற்�ம் பிறப்பிடமாக என்ெறன்�ம் விளங்கி
வ�வேதாரிடமா�ம். எனேவ, தமிழ் ெமாழியிைன வி�ப்ேபா�ம் ஆழமாக�ம்
இளைம ெதாட்ேட பயின்ற  ெசம்மல் சிதம்பரனார், ஆரவார அரசியல்
வாழ்க்ைகயில் அவர் ெபற்ற சிைறவாசத்தின்ேபா�, ெசந்தமிழ்ப் பணியில்
தைலப்படலானார். 
அவர்தம் ெசந்தமிழ்ப் பணிகைள நான்� வைகப்ப�த்திக் காணலாம். 1.

ெமாழிெபயர்ப்�ப் பணி; 2, பைடப்பிலக்கியப்பணி; 3. உைரயாசிரியப் பணி;
4. பதிப்பாசிரியப் பணி. 

�தலாவ� ெமாழி ெபயர்ப்�ப் பணியிைனக் காண்ேபாம்: 
1. ெமாழிெபயர்ப்�ப் பணி 



ேஜம்ஸ் ஆலன் என்�ம் ேமனாட்�ப் ெபரியாரின் க�த்�கள் சிதம்பரனாரின்
ெநஞ்ைசப் பிணித்தன.‘அகத்திலி�ந்� �றம்’ (Out from the heart)

என்�ம் �ைலத் தமிழில் ெமாழிெபயர்த்�ள்ளார். ேகாய�த்�ார்ச்
சிைறவாசத்தின் ேபா� இந்�ல் ெமாழிெபயர்க்கப்ெபற்�, அவர் வி�தைல
அைடந்த இரண்� ஆண்�களில், அதாவ� 1-4-14 அன்� ‘அகேம �றம்’
என்ற தைலப்பில் ெவளி வந்�ள்ள�. �லின் �ன்�ைரயில் வ.உ.சி.
�றிப்பி�வன 

வ�மா� : 

“இந்�ைலத் தமிழறிந்த ஒவ்ெவா� ஆடவ�ம் ெபண்��ம், சி�வ�ம்
சி�மிய�ம் கற்க ேவண்� ெமன்ப�ம். இந்�ல் நம� நாட்�ல் நில�ம்
பலெமாழிகளி�ம் ெமாழிெபயர்க்கப்பட ேவண்�ெமன்ப�ம், இந்�ல்
எஞ்ஞான்�ம் நின்� நம� நாட்�ல் நிலவேவண்�ெமன்ப�ம் என� வி�ப்பம்”
என்�ம் �றிப்பிட்�ள்ளார். 
சா-3  இந்�லிற்�ச் �வாமி சகஜானந்தர் என்பவர் அணிந்�ைர
வழங்கி�ள்ளார். �லின் �கப்பில் வ.உ.சி. �றித்�ள்ள ெசய்�ெளான்� நம்
சிந்தைனையக் கிள�வதா�ள�. 

“அறத்ைதக் காணா அறிேவ மரமாம்;
அறத்ைதப் பிைழத்த அறிேவ மி�கம்;
அறத்ைதப் �ரி�ம் அறிேவ மனிதன்;

அறத்ைதக் காக்�ம் அறிேவ கட�ள்.” 

அ�த்�, மனத்தின் தன்ைம�ம் வன்ைம�ம் பற்றி அவர் ெமாழிெபயர்ப்பில்
�றிப்பிட்��ப்பதாவ� 

“மனம் தளர்ச்சியின்றி வாழ்க்ைக நிைலைம
யாகிய வஸ்திரத்ைத ெநய்�ெகாண்��க்கிற�;

நிைனப்� �ல்; நல்ல ெசயல்க�ம் தீய ெசயல்
க�ம் பா�ம் ஊ�ம்; ஒ�க்கம் வாழ்வாகிய
தறியில் ெநய்யப்ப�ம் வஸ்திரம். மனம் தான்
ெநய்த வஸ்திரத்தால் தன்ைன உ�த்�க்
ெகாள்கிற�.” 

76 பக்கேம ெகாண்ட இந்�லில் ஆலன் க�த்ைத அரண் ெசய்யத்
தி�க்�றட்பாக்கைள ேமற்ேகாள் காட்��ள்ளார், எட்டனா விைலயில் இந்
�லின் இரண்டாம் பதிப்� 1916ஆம் ஆண்� ெசன்ைன �ேராகிரஸிவ்
பிரஸ்ஸில் அச்சியற்றப்பட்� ெவளி வந்�ள்ள�. இலக்கிய �ல்கள் ஆயிரம்



ப�கள் அச்சிட்டால் விற்பைனயாக நான்ைகந்� ஆண்�கள் பி�க்�ம் என்�
பதிப்பாளர்கள் பயப்ப�ம் நிைலைம இந்நாளில் இன்�ம் நிலவ, வ.உ.சி.
அவர்கள் இரண்டாம் பதிப்பின் பாயிரத்தில்-�ன்�ைரயில்-�றிப்பிட்�ள்ளன 

வ�மா� : 

 “1914-ஆம் வ�ஷத்தில் ெவளிவந்த இந்�லின்
�தற் பதிப்பில் ஆயிரம் பிரதிகள் அச்சிடப்
ெபற்றன. இந் �ைலத் தமிழ் மக்கள் பல�ம்
வி�ம்பியதால் அவ்வாயிரம் பிரதிக�ம்
விைரவில் ெசலவாய் விட்டன. அதனால் இந்
�ைல இரண்டாம் �ைற அச்சிட்� ��த்ேதன்.” 

ேம�ம் அவர், 
“இப்பதிப்பின் தமிழ் நைடையச் ெசன்ைனப்
பச்ைசயப்பன் கல்�ரி �ேதசபாஷா அத்தி
ய��கர் ஸ்ரீமான் தி. ெசல்வக்ேகசவராய �தலியார்
(எம்.ஏ.) அவர்கள் அழ�ப�த்தித் தந்தார்கள்.” 

என்�ம் �றிப்பிட்�ள்ள� ெகாண்�, தி�மணம் ெசல்வக் ேகசவராய
�தலியார் அவர்களிடம் வ.உ.சி. ெகாண்ட மதிப்�ம் �ல்கைளத்
தி�த்த�றப் பதிப்பிக்க ேவண்�ம் என்� அவர் ெகாண்ட ஆர்வ�ம்
�லனாகக் காணலாம். 
அ�த்� இவர் ேஜம்ஸ் ஆலனின் மற்ற �ல்கைளச் ‘சாந்திக்� மார்க்கம்’,
‘மனம்ேபால வாழ்�’, ‘வலிைமக்� மார்க்கம்’ என்ற தைலப்�களில்
ெவளியிட்�ள்ளார். 
பிறநாட்� நல்லறிஞர் சாத்திரங்கைளத் தமிழ் ெமாழியில் தக�டன் தர
வ.உ.சி. ெகாண்��ந்த வற்றாத ஆர்வத்திைன இந்�ல்கள் வழிக்
காணலாம். 

2. பைடப்பிலக்கியப் பணி 
அறத்தின் வழிப்பிறழாத ெநஞ்சினர் வ.உ.சி. தி�க்�றளில் ெநஞ்சம்
ேதாய்ந்தவர்; �றள் வழிேய தம் வாழ்ைவ நடத்தி நின்றவர். அறத்தான்
வ�வேத  இன்பம் என்� நம்பியவர். எனேவ. அறத்தின் ஆற்றைல அவனிக்�
உணர்த்த வி�ம்பி, ‘ெமய் �ணர்�’ என்�ம் �லிைனக் கண்ண�ர்ச்
சிைறவாசத்தின் ேபா� எ�தினார். அறத்தின்பால் ெநஞ்சம் ெநகி�ம் ஓர்
ஆண்மகைன ஓர் ஆசிரியன் உ�வாக்�ம் வைகயில் இந் �ல்



அைமந்�ள்ள�. �� ெவண்பாக்கள் ெகாண்ட இந்�லில் வ.உ.சி.யின்
கவிைத நல�ம் க�த்� வள�ம் பின்னிப் பிைணந்தி�க்கக் காணலாம்.
ைவகைறப் ேபாதில் ஒ�வன் ெசய்யத்தக்க பணிகளாக இந்�லில் வ.உ.சி.
�றிப்பி�வன வ�மா� : 

“ைவகைறயிற் கண்விழித்� மாெசாழித்� ெமய்யறங்கள்
ைகவ�தற் கீசன�ள் கண்ணிைமப்பின் ைமயல்
அ�த்தற்கா �னன்காய்ந்� யாைன உர ெமய்யிற்
ெச�த்தற்கா நற்சிலம்பம் ெசய்.” 

ைவகைறயில் �யிெல�ந்�, காைலக் கடன்கைள ��த்�, ஈசன�ள் ேபணி,
நன்�ல்கைள ஆராய்ந்� கற்�, உடல் வலிைம ெபறச் சிலம்பம்
பயிலேவண்�ம் என்� �றிப்பி�ம் இவ் அரிய �லிற்�, அட்டாவதானம்
கலியாண �ந்தர யதீந்திரர் என்�ம் ெபரியார் சிறப்�ப் பாயிரமாம்
அணிந்�ைரயிைன வழங்கி�ள்ளார். 
இவர் இயற்றி�ள்ள �ய சரிைத �ல் இவர் �ண்மாண் �ைழ�லத்திைன
விளக்�ம். ம�ைரத் தமிழ்ச் சங்கத் ேதர்வில் ேதர்ச்சிெபற்ற வ.உ.சி. தம்
�தல் மைனவி வள்ளியம்ைம �றித்� எ��வன காண்க : 

“என்�ைடய ேநயர்க�ம் ஏைழபர ேதசிக�ம்
என்�ைடய வீ�வந்தால் ஏந்திைழதான்-தன்�ைடய
ெபற்ேறார்வந் தார்கெளனப் ேபணி உபசரிப்பாள்
கற்ேறா�ம் உள்�வக்கக் கண்�.” 

 சிைறயிலி�ந்�ெகாண்� தம் அன்ைன, ஆ�யிர்த் �ைணவி, நண்பர்கள்
�தலிேயா�க்� இவர் எ�திய கவிைத மடல்கள் ெநஞ்ைச��க்�ம்
நீர்ைமயன; ெசந்தமிழ் நலம் ேதாய்ந்த சீர்ைமயன. 

‘ெமய்யறம்’ என்�ம் ெபயரிய �ல் மாணவவியல், இல்வாழ்வியல், அரசியல்,

அந்தணவியல், ெமல்லியல் என்�ம் ஐந்திய�ம் �ற்றி�பத்ைதந்�
அதிகார�மாக ��ந்த �லா�ம். இந் �லிைனத் தி�க்�றளின் வழி�ல்
எனலாம். எண்வைக வனப்பில் ‘ேதால்’ எ�ம் வனப்�க் ெகாண்�,

��ெமாழிக் காஞ்சி ேபான்� திட்ப �ட்பஞ் ெசறிந்திலங்�வதா�ம். 
இந்�லிைனப் பற்றித் தி�. தி. ெசல்வக்ேகசவராய �தலியார், 

“தமிழ்ப் �லவேரயன்றி இங்கிலீஷ் ப�த்த �லவரிற்
பல�ம் இந்�லின் திறத்ைத ெமச்�வர் என்ப�
�ணி�. ஒ� �ைற கண்��ேவார்க்� இந்�லின்



அ�ைம தாேன �லப்ப�மாதலால், அதைன இங்�
விரிப்ப� மிைகயாம். இந்�ல் நின்� நில�க
என்ப� என் ேவண்�ேகாள்.” 

என்� �றிப்பிட்�ள்ளார். 

‘பாடற்றிரட்�’ என்�ம் �ல் இ� பாகங்கள் ெகாண்ட�; சிைற வாசத்திற்�
�ன் பா�ய பாக்கள் �தற்பாகமாக�ம். ேகாய�த்�ார் கண்ண�ர்ச்
சிைறவாச காலத்தில் பா�ய பல தனிப்பாக்கள் இரண்டாம் பாகமாக�ம்
ேசர்க்கப்பட்�ள்ளன. பாடல்கள் எல்லாம் நவின்ேறார்க்கினிய நன்ெமாழிகளால்
வி�மிய ெபா�ள் பயக்�மா� இனிய ஓைச ெகாள்ள யாக்கப்பட்�ள்ளன.

நீதி ேபாதைனச் ெசய்�ள்கள் பண்ைடக்கால நீதி �ற்கேளாெடாப்பத் திட்ப
�ட்பங் ெகாண்�ள்ளன.  தம் மைனவியார் வள்ளியம்ைம �றித்� இவர் 
�றிப்பி�ம் ப�தி வ�மா� : 

“மகராசி என்�ம் வள்ளி யம்ைமைய
நன்மைன அறங்கைள நன்� வளர்த்திட
�ன்மைன யாக ெமாய்ம்ெபா� ெகாண்ேடன்
.........................................................................

எனெதா� வ��ம் எனக்�� ெதாண்�ேம
கனவி�ம் நனவி�ம் கண்டவள் நின்றவள்
என்ைனப் ெபற்ேறார், என்ெனா� பிறந்ேதார்
என்ைன நட்ேடார் யாவ�ம் தன்�ைட
உயிெரனக் க�தி ஊழியம் �ரிந்த
ெசயிரிலா மனத்தள்; ெதய்வேம அைனயள்.” 

இப்பாடல் வழி வ.உ.சி.யின் ெதள்�தமிழ் அகவல் நைடயின் அழகிைன�ம்
மாண்பிைன�ம் உணரலாம். 

3. உைரயாசிரியப் பணி 
நா�ம் தமிழ்ப் பணியில் க�த்�ன்றிய சிதம்பரனார் தம் வாழ்வின்
இ�திக்காலத்தில் சிவஞான ேபாதத்தி�ம், ைகவல்ய நவநீதத்தி�ம்
ெபரி�ம் ஈ�பட்டார். சிவஞான ேபாதத்திற்� ஓர் உைர கண்� ெவளியிட்டார்.
சித்தாந்தப் �லைம�ம் ேவதாந்த வித்தக�ம் விளங்க அவர் கண்ட உைர,
நயம் பயப்பதா�ம். உைரப்பாயிரத்தின் இ�தியில், 



“இைறவைன�ம் உயிைர�ம் பற்றிப் ேப�ம்
இவ்வ�ைமயான �ைலத் தமிழ் மக்கெளல்லாம்
ப�த்தல் ேவண்�ம். ப�க்க �ன்வர ேவண்�ம்
என்ற ஒேர ேநாக்கத்�டன் நான் இவ்�ைரைய
இயற்றி�ள்ேளன். என� ேநாக்கம் இனி�
நிைறேவற எல்லாம் வல்ல இைறவன் �ைண.” 

 என்� �றிப்பிட்�ள்ளார். ேம�ம் இவர் ‘விேவகபா�,’ எ�ம் தமிழ் இதழின்
ஆசிரியராக இ�ந்� பணியாற்றிப் பல்ேவ� பய�� கட்�ைரகைள அதில்
எ�தி�ள்ளார் என்ப� ஈண்� ெநஞ்சில் நி�த்தத் தக்கதா�ம். 

4. ப�ப்�ப் பணி 
பழந்தமிழ் �ற் பதிப்�ப் பணியில் தமிழில் �தலில் ஈ�பட்டவர் இச்
ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகத்தில் �தன் �தலில் இளங்கைல (பி.ஏ.) பட்டம்
ெபற்ற யாழ்பாணத்ைதச் ேசர்ந்த சி.ைவ. தாேமாதரம்பிள்ைள அவர்கள்
ஆவர். சங்க �ல் �தற்பதிப்பாசிரியர் என்� ேபாற்றப் ெப�பவர் அவராவர்.
வ.உ.சி. தமிழ் இலக்கிய இலக்கணத்ைத அ�நாள் ெதாட்ேட நன்� கற்றவர்.
சங்க �ற்ேறர்ச்சி மிக்கவர். ெதால்காப்பியத்ைத நல்லாசிரியரிடம் தம்
வாழ்நாள் எல்லாம் பாடங்ேகட்டவர். ேபராசிரியர் தி�மணம்
ெசல்வக்ேகசவராய �தலியார், ச. ேசாம�ந்தர பாரதியார், எஸ்.
ைவயா�ரிப்பிள்ைள, சி. �ப்பிரமணிய பாரதியார், தி�.வி.க., ம�ைரத்
தமிழ்ச் சங்கப் �லவர் �தலியவர்கேளா� ெந�ங்கிய ெதாடர்� ெகாண்டவர்.
ம�ைரத் தமிழ்ச் சங்கப் �லவர். 
வ.உ.சி. அவர்க�க்�த் ெதால்காப்பியம், தி�க்�றள், சிவஞான ேபாதம்,
ஆலன் �ல்கள் �தலியவற்றில் நிரம்ப ஈ�பா� உண்�. ெதால்காப்பியத்ைத
1910ஆம் ஆண்� சிைறயில் ப�க்கத் ெதாடங்கினார். வ.உ.சி. ��வன
வ�மா� : 

“அதன் ெபா�ளதிகாரத்ைத யான் ப�த்தேபா� அதில் ேவ� எம்ெமாழி
இலக்கணத்தி�ம் காணப்படாத நிலப்பா�பா�, நிலங்களின் மக்கள் ஏைனய
உயிர்கள், மரங்கள், ெச�கள், மாக்கள். 

மக்களின் ஒ�க்கங்கள், பழக்கவழக்கங்கள் �தலியன �றப்பட்��க்கக்
கண்ேடன். இவ்ெவாப்�யர்வற்ற �ைலத் தமிழ் மக்கள் ப�யாததற்� ஒ�
காரணம், இந் �லிற்� ஆன்ேறார் இயற்றி�ள்ள உைரகளின் க�ன
நைடெயன்� உணர்ந்ேதன், இந்�ைலத் தமிழ் மக்கள் யாவ�ம் கற்�ம்ப�
எளிய நைடயில் ஓர் உைர எ�தேவண்�ெமன்� நிைனத்ேதன். உடேன



எ�த்ததிகாரத்தின் �தற் சில இயல்க�க்� உைர�ம் எ�திேனன்.........

(பின்னர்) இளம் �ரணத்ைத யான் ப�த்தேபா�, அதன் உயர்�ம் சிறப்�ம்,
எளிய நைட�ம் ெதால்காப்பியத்திற்� உைர எ��வ� மிைகெயன்�
நிைனக்கச் ெசய்தன.”* 

இப்ப�தி ெகாண்� வ.உ.சி. தமி�க்�-தமிழ�க்�ச் ெசய்ய நிைனத்த
ெதாண்�ம், உைரயாசிரியர் எனப் பண்ைடேயாரால் சிறப்பித்�க்
�றிப்பிடப்ெப�ம். இளம்�ரணரிடத்� அவர் ெகாண்��ந்த மதிப்�ம்
�லனா�ம். 1935ஆம் ஆண்�ல் அதாவ� தாம் இறப்பதற்� ஓர் ஆண்�ற்�
�ன்னர்த் ெதால்காப்பியம் இளம்�ரணத்திைன இவர் ெவளியிட்டார்.
ஆயி�ம், 1920இல் இவர் ெதாடங்கிய ெதால்காப்பிய அகத்திைணயியல்,

�றத்திைணயியல், இளம்�ரணர் உைரப்பதிப்� 1928ஆம் ஆண்� ேகாவில்
பட்�யில் இவர் இ�ந்தெபா�� ெவளியிட்�ள்ளார். அ�த்� 1933ஆம்
ஆண்�ல் இளம்�ரணம் களவியல், கற்பியல் ெபா�ளியல் பதிப்�
ெவளிவந்த�, இதைனய�த்� 15-1-1936 ேததியிட்� இளம்�ரணம்
ெமய்ப்  பாட்�யல், உவம இயல், ெசய்�ளியல், மரபியல்கள் பதிப்�
ெவளியாகி�ள்ள�. இப்பதிப்�ப் பணிக்�ப் ேப�தவி �ரிந்தவர் ெசன்ைனப்
பல்கைலக் கழகத்தின் �ன்னாள் தமிழ்த் �ைறத் தைலவர் ேபராசிரியர் ச.

ைவயா�ரிப்பிள்ைள என்ப�. 

 

“இவ்ேவ� இயல்க�க்�ப் ெபயரளவில் பதிப்பாசிரியன் நான். உண்ைமயில்
பதிப்பாசிரியர் தி�. ைவயா�ரிப்பிள்ைள அவர்கேள. அவர்கள் ெசய்த நன்றி
என்னால் என்�ம் உள்ளற்பால�” 

என்� �றிப்பிட்�ள்ளைம ெகாண்� அறியலாம். 

இதனால் வ.உ.சி.யின் ெசய்நன்றியறிதலின் திற�ம், அடக்கப் பண்�ம்
�லனாதல் காணலாம். இளம்�ரணத்தின் ெப�ம் ப�தியிைனப் பத�ைர�டன்
ெவளியிட்ட சிறப்� வ.உ. சி.ையச் சா�ம். 
“The book represent the fruitful results of his (V.O.C.) ardous

labours in the field carried on for more than three decades.” 

என்� ெதால்காப்பியம் ெமய்ப்பாட்�யலின் பதிப்�ைரயின் �ல் ெவளியீட்�
நி�வனத்தார் தி�. ெவங்கேடச சாஸ்��� �றிப்பிட்�ள்ளார். 

அ�த்�, பதிெனண் கீழ்க்கணக்� �ல்களில் ஒன்றான “இன்னிைல”க்�
எளிய இனிய உைரெய�திப் பதிப்பித்�ள்ளார். 



தி�க்�றளில் ெநஞ்சம் ேதாய்ந்தவர் வ.உ.சி. என்பதைன �ன்னேர
கண்ேடாம். ‘அகேம �றம்’ எ�ம் ேஜம்ஸ் ஆலன் �லின் ெமாழிெபயர்ப்பில்
தி�க்�றைள ேமற்ெகாள் காட்��ள்ளார் என்ப� எண்ணற்பால�.

தி�க்�றள் மணக்�டவர் உைரைய அறத்�ப் பாலிற்�  மட்�மான உைரைய-

�தன் �தலில் பதிப்பித்த ெப�ைம வ.உ.சி.ையச் ேச�ம். அறப்பால்,

ெபா�ட்பால், இன்பப் பால் என்ேற இவர் வழங்�வர். பரிேமலழகர் உைரேயா�
இவர் பலவிடங்களில் மா�பட்� நிற்கின்றார். ேம�ம், வ.உ.சி.
அறத்�ப்பாவின் சில ப�திக�க்�த் திண்ைமயாக உைர விளக்கம்
கண்�ள்ளார். இவ்�ைர நயம் ேபாற்றத் தக்கதாம். பாயிரம் தி�வள்�வரால்
எ�தப்பட்��க்க ��யா� என்� இவர் �தல் �தலில் காரணங்காட்�த்
ெதரிவித்�ள்ளார். 
இவ்வா� வ.உ.சி. அவர்கள் அரசியல் வானில் ஒளிவீ�ம் �டர்த்
தாரைகயாகத் திக�ம் அேத ேநரத்தில் தமிழ் ெமாழிக்�த் தம் வாழ்நாள்
���ம் எல்ைல வைரயில் பல்ேவ� �ைறகளில் பாங்�ற ஈ�பட்� அயரா�
உைழத்த அறிஞர்-ெசந்தமிழ்ச் ெசம்மலார்-�ேலார் என்ப� இ� கா�ம்
�றியவாற்றான் தாேம ேபாத�ம். 

 

 

 

 

 



3. தனித்தமிழ் இயக்கங் கண்ட அ�களார்
 

தமிழ் மைலெயன விளங்கியவர் மைறமைலய�கள். தனித்தமிழ்
இயக்கத்தின் தந்ைதயாய் விளங்கி, ெமாழிக்� வளம் ேசர்த்தவர். தம�
எ�த்தா�ம் ேபச்சா�ம் ைசவ சமயத்தின் ெப�ைமகைள நாெடங்�ம்
பரப்பியவர். ஆழ்ந்த �லைம�ம், ஆராய்ச்சித் திண்ைம�ம் ஒ�ங்ேக அைமயப்
ெபற்றவர். உரம் பாய்ந்த உட�ம் உ�தி ெகாண்ட உள்ள�ம் உைடயவர். தமிழில்
மட்�மின்றி வடெமாழி ஆங்கிலம் ஆகிய பிற ெமாழிகளி�ம் �லைம நலம்
சான்ற ெபரியார் இவர். இவர்தம் எ�த்�ம், ேபச்�ம், ஆய்� ேநாக்�ம் தமிழ்
ெமாழிக்�ம் தமிழ் நாட்�ற்�ம் கிைடத்த அரிய ெசல்வங்களா�ம். 

ேதாற்றம்
தஞ்சா�ர் மாவட்டம், நாகபட்�னத்திற்� அ�கில் இரண்� கல் ெதாைலவில்
உள்ள காடம்பா� என்ற ஊரில் 18-7-1879ஆம் ஆண்�,

ெசாக்கநாதப்பிள்ைள சின்னம்ைம ஆகியவர்க�க்� மகனாகத்
ேதான்றினார். இவ�க்�ப் ெபற்ேறாரிட்ட ெபயர் ேவதாசலம் என்பதா�ம்.
தனித் தமிழ் இயக்கத்ைதத் ேதாற்�வித்ததன் காரணமாக இவர் தம்
ெபயைர மைறமைலய�கள் என மாற்றிக் ெகாண்டார். �ரிய நாராயண
சாஸ்திரியார் ‘பரிதிமாற் கைலஞன்’ ஆன� ேபால, �வாமி ேவதாசலம்
‘மைறமைலய�கள்’ ஆனார். 
இளைமப் ப�வம் 

அ�கள் இளைமயிேலேய கல்வி கற்பதில் ேபரார்வம் உைடயவராக
விளங்கினார். தம்�ைடய �தல் பள்ளி வாழ்க்ைகைய ெவஸ்லியன் மிஷன்
பள்ளியில் ெதாடங்கினார். ‘விைள�ம் பயிர் �ைளயிேல ெதரி�ம்’ என்ப�
ேபால அ�கள் ேபச்சி�ம், ப�ப்பி�ம், ஒ�க்கத்தி�ம் இளைமயிேலேய
சிறந்� விளங்கினார். அ�க�க்�ப் பத்� வய� நிைறவதற்�ள், அ�களின்
தந்ைதயார் ெசாக்கநாதப் பிள்ைள இயற்ைகெயய்தினார்.
‘சான்ேறானாக்�தல் தந்ைதக்�க் கடேன’ எனப் �றநா�� உணர்த்�ம்
கடைமைய இவர் தந்ைதயார் ெசய்ய இயலாமற் ேபாயி�ம், மகன் தந்ைதக்�
ஆற்�ம் நன்றியிைனச் சிறப்பாகச் ெசய்தவர் நம் அ�களார் ஆவர். 
அ�களார� இளைமக் காலத்தில், நாைக-நீலேலாசனி, பாஸ்கர
ஞாேனாதயம், திராவிட மந்திரி ேபான்ற பல கிழைமயிதழ்கள் ெவளிவந்�
ெகாண்��ந்தன. ‘��கேவள்’ என்�ம் �ைனெபயரில் அ�கள் பல



கட்�ைரகைள இவ்விதழ்களில் எ�தி வந்தார். அந்நாளில் நாகப் பட்�னத்தில்
அைமந்தி�ந்த ‘இந்� மதாபிமான சங்க’த்தி�ம் ைசவசமயம் பற்றிச்
ெசாற்ெபாழி�கள் ஆற்றினார். தம்�ைடய பதிைனந்தாவ� வயதிேல பல�ம்
பாராட்�ம் வைகயில் கட்�ைர வைர�ம் வன்ைம�ம், ேகட்டார்ப் பிணிக்�ம்
தைகயவான ெசால்வன்ைம�ம் ஒ�ங்ேக அைமயப் ெபற்றி�ந்தவர்
மைறமைலய�களார். 
ெவ. நாராயணசாமிப் பிள்ைள, ேசாம�ந்தர நாயகர் �தலிய
சான்ேறார்களிடம் இலக்கிய, சமய �ல்கைளக் கற்�த் �ைறேபாய �லைம
ெபற்றார். ம�ைர நாயகம் பிள்ைள அ�களாரின் உயிரினிய நண்பர்.
பட்டத்திற்காகப் ப�க்காமல், �லைம ேவட்ைகக்காகத்
தமிழார்வத்தின்  காரணமாகப் ப�த்� இளைமயிேலேய ெப�ம் �லைம
ெபற்றார் நம் அ�களார். 

மண வாழ்க்ைக
அ�க�க்� பதிெனட்� அகைவ ஆ�ம்ேபாேத தி�மணம் நைடெபற்ற�.

1893-ஆம் ஆண்� ச�ந்தரவல்லி என்�ம் ெபண்மணிையத் தி�மணம்
ெசய்� ெகாண்டார். 1894-ஆம் ஆண்�ல் சிந்தாமணி என்�ம் ெபண் மக�
பிறந்த�. இல்லற வாழ்வில் ெபா�ப்�கள் மி�ந்த காரணத்தால், 1894-ஆம்
ஆண்�ல் தம் பள்ளிப் ப�ப்ைப நி�த்தினார் அ�களார். 
பள்ளிப்ப�ப்ைப விட்டா�ம், தமிழ் இலக்கியங்கைளப் ப�ப்பைத விடா�
ேமற்ெகாண்� வந்தார். மேனான்மணீயம் �ந்தரம் பிள்ைளயவர்கைளத் தம�
ஆசிரியர் நாராயணசாமிப்பிள்ைள அவர்களின் �லம் கண்� உைரயா�
மகிழ்ந்தார் நம் அ�களார். 2-12-1895 ஆம் ஆண்� ேபராசிரியர் �ந்தரம்
பிள்ைளயவர்களிடமி�ந்� ஒ� நற் சான்றிதழிைன�ம் ெபற்றார். 

ஆசிரியப் பணி
அ�களின் ஆசிரியப்பணி �தன் �தலில் தி�வனந்த�ரத்தில் இ�க்�ம்
ஆங்கிலப் பள்ளிெயான்றில் ெதாடங்கிய�. ஆனால் இப்பணி இரண்டைரத்
திங்கள் வைரதான் நீ�த்த�. அ�களின் உடல் நிைலக்�த்
தி�வனந்த�ரத்தின் தட்ப ெவப்பநிைல ஒத்� வராததால் 1896 ஆம் ஆண்�
நாைகக்ேக தி�ம்பிவிட்டார். நாைகயில் இ�க்�ம்ேபா� ‘�கள� ேபாதம்’
என்�ம் ��க்� உைரெய�தினார். ‘�தற் �றள் வாத நிராகரணம்’ என
ஒ� ம�ப்� �ெல�தினார். அக்காலத்தில் சித்�ரிலி�ந்� ‘சித்தாந்த
தீபிைக’ என்�ம்  திங்களிதழ், தமிழி�ம் ஆங்கிலத்தி�ம் ெவளிவரத்
ெதாடங்கிய�. சித்தாந்த தீபிைக என்பதற்� ‘உண்ைம விளக்கம்’ என்�



ெபயர். இவ்விதழின் தமிழ்ப் ப�திக்� அ�களார் ஆசிரியராகப்
ெபா�ப்ேபற்றார். 21-6-1897இல் �தல் இதழ் ெவளியாயிற்�. தி�மந்திரம்,
சிவஞான சித்தியார், தா�மானவர் பாடல், �றிஞ்சிப் பாட்� ஆகியவற்றின்
சில ப�திக�க்� உைர�ம், அன்�, அ�ள் என்�ம் கட்�ைரக�ம், ‘�ன்�
கன�’ என்�ம் நான்� (ஆங்கில) ெசய்�ட்களின் ெமாழிெபயர்ப்�ம்
ெவளியாயின. ஐந்திதழ்கள் வைர ஆசிரியராகப் பணியாற்றினார். 9-3-

1898இல் ெசன்ைனக் கிறிஸ்�வக் கல்�ரித் தமிழ்ப் ேபராசிரியராகப்
ெபா�ப்ேபற்�க் ெகாண்டதால் சித்தாந்த தீபிைகயின் ஆசிரியர்
ெபா�ப்பிைன விட ேநர்ந்த�. 

தமிழ்ப் ேபராசிரியர்

ெசன்ைனக் கிறிஸ்தவக் கல்�ரியின் தமிழ்ப் ேபராசிரியராக அ�கள்
பணியாற்றிய காலேம அ�களின் வாழ்க்ைகயில் ெபான்னான காலமா�ம்.
இக்கால கட்டத்தில் பல அரிய ஆராய்ச்சி �ல்கள் ெவளிவந்தன. 1898

ஆம் ஆண்� ெசன்ைனக்�க் ��ேயறிய அ�களின் வாழ்க்ைக 1911 வைர
ஏறத்தாழப் பதின்�ன்� ஆண்�கள் வைர நீ�த்� நிைலத்த�. 

ச�தாயத்திற்�ம் மக்க�க்�ம் ெதாண்டாற்ற ேவண்�ம் என்ற நிைலமாறி,
பலைன எதிர்பார்த்�ப் பணி�ரிகின்ற அளவிற்� ஆசிரியப்பணி மாறிவிட்ட
இக்காலம் ேபால் அல்லாமல், உண்ைமயான ெதாண்�ள்ளத்ேதா� தமி�க்�ம்
மாணவர்க�க்�ம் ெதாண்� �ரிந்தவர் நம் அ�களார் ஆவர் 
பத்�ப்பாட்� �ல்களான �ல்ைலப்பாட்� பட்�னப் பாைல �தலியனவற்�க்�
அரிய ஆராய்ச்சி�ைரகைள  எ�தினார். அ�களாரின் ஆய்�ைரையக் கண்ட
மாணவர்கள் ெபரி�ம் மகிழ்ந்� தம் ெசலவிேல அச்சிட்�த்தர ேவண்�
அதற்�ரிய ெபா�ைள�ம் திரட்�த் தந்தனர். இவ்வா� மாணவர்களின் மனங்
ெகாள்ளத்தக்க ேபராசிரியராக அ�கள் விளங்கினார். 

27-6-1898இல் அ�களா�க்�க் ெகா�ய ேநாய் ஒன்�, கண்ட�.

அதைனத் தீர்க்�மா� தி�ெவாற்றி�ர் ��கைன அ�கள் ேவண்�க்
ெகாண்டார். ேநாய் நீங்கியபின் ��கைன நிைனத்� “தி�ெவாற்றி ��கர்
�ம்மணிக் ேகாைவ” என்�ம் அ�ள்�ைலப் பா�னார். சங்கப் ப�வல்களின்
க�த்�ம், நைட�ம் ெபாலிந்� விளங்�ம் சிறந்த �ல் இ�. தமக்�ச் ைசவ
சித்தாந்த �ல்கைள விளக்கிப் பாடம் ெசான்ன ேசாம�ந்தர நாயகர் (22-2-

1901) இயற்ைக ெயய்திய ெபா��. அவர் பிரி� ெபாறா� “ேசாம �ந்தரக்
காஞ்சியாக்கம்” என்�ம் �ைல எ�தினார். அந் �லில் தா�ம்
ைசவ�ல�ம் அைடந்த �ன்பத்திைனக் ‘ைகய�நிைல’ ‘மன்ைனக்



காஞ்சி’ெயன்�ம் பிரி�களாக�ம், நாயகரின் வாழ்க்ைகத் �ைணவியார்
ேப�ற்ற நிைலயிைனத் ‘தாபத நிைலயாக�ம்’ அைமத்�ள்ளார். 

ெசாற்ெபாழிவாளர் 

கவின்மி� கட்�ைரயாற்றல் ைகவரப்ெபற்ற அ�கள், �ந்தரத் தமிழில்
ெசாற்ெப�க்காற்�ம் வல்லைம�ம் ெபற்றி�ந்தார். அ�களாரின் ேபச்�
அைனவைர�ம் காந்தம் ேபால் ஈர்க்�ம் சக்தி உைடய�. ெப�ம் ெபா�ள்
ெசல�ெசய்�ம் அ�களாரின் ேபச்ைசக் ேகட்பதற்� மக்கள் ��னர்.
ேப�வதில் சில ெநறிகைளப் பின்பற்றியவர் அ�கள். தாம் ேபச எ�த்�க்
ெகாண்ட ெபா�ைளத் ெதளிவாக�ம், ஆழமாக�ம். அ�த்தமாக�ம்
எ�த்�ச் ெசால்�ம்  வல்லைம அ�க�க்� உண்�. அ�கள் ேப�வதற்�ச்
ெசன்ற இடங்களிெலல்லாம், உண�, இ�க்ைக �தலியைவ பற்றி ஓர்
ஒ�ங்ைகக் கைடபி�த்� வந்தார். இவர் ேபச்சில் ைசவப் பற்�ம்,
தமிழ்ப்பற்�ம் மி�ந்� இ�க்�ம். ைசவத்ைத�ம்,தமிைழ�ம் தம் இ�
கண்ெணனப் ேபாற்றி வளர்த்தவர் அ�கள். 

இதழாசிரியர்
ெசாற்ெபாழிவி�ம், கட்�ைர எ��வதி�ம் ஈ�பட்��ந்த அ�கள் திங்கள்
இதழ் ஒன்ைறத் ெதாடங்க எண்ணினார். 1902இல் ‘அறி�க் கடல்’ என்�ம்
திங்கள் இதழ் ெதாடங்கப் ெபற்ற�. அறி�க் கடல் ெதாடக்க நாளில்
ெகாண்ட ெபயர் ‘ஞானசாகரம்’ என்பதா�ம். அந் நாளில் அ�களா�க்�த்
தனித் தமி�க்கம் உண்டாகவில்ைல. பின்னர் அைனத்�ம் தனித்தமிழாயின;

அவர் ெபயர் �தற் ெகாண்� அைனத்�ம் தமிழாயின. அவர் எ�திய
கட்�ைரகளி�ம், ேபசிய ேபச்�க்களி�ம் தனித்தமிழ்ச் ெசாற்கேள இடம்
ெபறலாயின. அறி�க்கடலின் உ�ப்பினர்களில் கப்பேலாட்�ய தமிழர் வ.உ.
சிதம்பரனா�ம் ஒ�வர் என்ற ெசய்தி ஈண்�க் �றிப்பிட ேவண்�ய
ஒன்றா�ம். 

அ�களாைர ஆசிரியராகக் ெகாண்� ‘அறி�க் கடல்’ ஆற்றிய தமிழ்ப்பணி
அளப்பரிய�. அறி�க் கடல் ஆற்றிய அளப்பரிய தமிழ்ப்பணிக்� அதன் �தல்
இதழின் ெபா�ளடக்கேம சான்�. அப்ெபா�ளடக்கம் வ�மா� - 

“சகேளாபாசைன - தமிழ் வடெமாழியினின்�ம் பிறந்ததா? தமிழ்ச்
ெசால்�ற்பத்தி - ைசவம் - ைசவ நிைல - காப்பியம் - ெதால்காப்பியப்
பரிசீலனம் - உள்ள� ேபாகா� இல்ல� வாரா� - ெதால்காப்பிய 



�� �தன்ைம-ேகேநாபநிடத ெமாழிெபயர்ப்�—சமயப்ெப�ைம-இலக்கண
ஆராய்ச்சி-ெநஞ்சறி��த்தல்-தமிழ் மிகப் பைழய ெமாழி-இைறய னாரகப்
ெபா��ைர வரலா� - ஆநந்தக் �ற்றம்—மாணிக்கவாசகர் கால நி�ணயம்-
ெமய்ந்நல விளக்கம்-தமிழ் ேவத பாராயணத்தைட ம�ப்�-நால�யார் �ல்
வரலா�-�னிெமாழிப் பிரகாசிைக-பரிேமலழகர் ஆராய்ச்சி �தலியன.” 

 

ைசவ சித்தாந்த மகா சமாசம்
ைசவ சமய உண்ைமகைள நாட்�ேல பரப்பச் ‘ைசவ சித்தாந்த மகா சமாசம்’
என்�ம் கழகத்ைத 7-7-1905இல் ெதாடங்கினார் அ�கள். அறிஞர் பலர்
இம் மகா சமா சத்தில் உ�ப்பினர்களாக இ�ந்தனர். அ�கள் தைலைமச்
ெசயலாளராகப் ெபா�ப்ேபற்�ச் சிறக்கப் பணி�ரிந்தனர். �தலாண்� நிைற�
விழா 1906ஆம் ஆண்� சிதம்பரத்தில் ெகா�ம்� ஆனரபிள் இராமநாதன்
�ைர அவர்கள் தைலைமயி�ம், இரண்டாம் ஆண்� விழா சிதம்பரத்திேல,

ம�ைரத் தமிழ்ச்சங்கத் தைலவர் பாண்�த்�ைரத் ேதவர் தைலைமயி�ம்,
�ன்றாம் ஆண்� விழா நாைகயில் ேஜ. எம். நல்லசாமிப் பிள்ைள அவர்களின்
தைலைமயி�ம், நான்காம் ஆண்� விழா திரிசிர�ரத்தில் யாழ்ப்பாணம்
ஆணரபிள் கனக சைபயவர்கள் தைலைமயி�ம் அ�களின் ெப��யற்சியால்
சிறப்�ற நைட ெபற்றன. 

‘அறி�க் கடல்’ இதைழத் தமிழில் நடத்திய அ�கள் ஆங்கிலத்தி�ம் ஓர்
இதைழத் ெதாடங்க எண்ணினார். அ�களின் எண்ணப்ப� கீழ் நாட்�
மக்கள் வசியம் எனப் 

சா—4  ெபா�ள்ப�ம் ‘ஓரியண்டல் மிஸ்�க் ைமனா’ (The Oriental

Mystic Myna) என்�ம் ஆங்கில இதைழ 1898இல் ெதாடங்கினார்.
ஆனால் இவ் ஆங்கில ெவளியீ� பன்னிரண்� இதழ்க�டன் நின்�விட்ட�. 

சாதி, மத, ேபதமகற்றி அன்பின் அ�ப்பைடயில் வள்ளலார் வழியில்
இைறவைனக் கா�தல் ேவண்�ம்—கண்� வா�தல் ேவண்�ம் என்�ம்
ேநாக்கத்�டன் 22-4-1911 ஆம் நாள் சமரச சன்மார்க்க சங்கத்ைதத்
ேதாற்�வித்தார் அ�கள். இச்சங்கேம பின்னாளில் ‘ெபா� நிைலக்கழகம்’
எனப் ெபயர் ெப�வதாயிற்�. 

�ற�

ெசன்ைனக் கிறிஸ்�வக் கல்�ரி ஆசிரியர் பணியிலி�ந்� 30-4-1911இல்
விலகிய அ�கள் 1-5-1911 �தல் பல்லா வரத்தில் தம� வாழ்க்ைகையத்



ெதாடங்கினார். �ய சிந்தைன�ம் நாட்�க்� உைழக்�ம் நல்�ள்ள�ம் ைசவ
சமயப் பணிக்�த் தம்ைம ஆட்ப�த்திக் ெகாண்ட தக�ங் ெகாண்ட அ�கள்,

அரசியலில் ஈ�படாமல் தமிழராக இ�ந்� நாட்�க்�ம் சமயத்திற்�ம்
ெதாண்� �ரிய ேவண்�ம் என்�ம் தன்னலமற்ற ெதாண்�ள்ளம்
ெகாண்டார். 27-8-1911, �தல் �ற� வாழ்ைவ ேமற்ெகாண்டார் அ�கள்.

அன்� �தல் “மைறமைலய�கள்” என�ம் “�வாமி ேவதாசலம்” என�ம்,
‘சமரச சன்மார்க்க நிைலய ��’ என�ம் அைழக்கப் ெபற்றார். 
தமிழ்க் ��ம்பம்

அ�களாரின் ��ம்பம் ெபரிய�. அ�கள் �ற� நிைலையைடந்தா�ம்
மைனவி மக்கைள விட்�ப் பிரியவில்ைல. அ�கள் ேமற்ெகாண்ட�.

ச�தாயத்தில் கடைமகைளச் ெசய்� ெகாண்ேட அதன் பலனில் பற்�
ைவக்காத  உயர்ந்த இல்லறத் �ற� நிைலயா�ம். அ�களாரின் இல்லத்
�ைணவியார் ச�ந்தரவல்லி அம்ைமயார் மைனத் தக்க மாண்�ைடயவர்.
இவ் இ�வ�க்�ம் �ைறேய 1894இல் சிந்தாமணி என்ற ெபண் மக�ம்,
1903இல் நீலாம்பிைக என்ற ெபண் மக�ம், 1904இல் தி�ஞான
சம்பந்தன், 1906இல் மாணிக்கவாசகன், 1907இல் தி�நா�க்கர�.

1909இல் �ந்தர�ர்த்தி என்�ம் ஆண் மக்க�ம், 1911இல் திரி�ர�ந்தரி
என்ற ெபண்மக�ம் பிறந்தனர். 
இலங்ைகப் பயணம்
அ�களாரின் ெசாற்ெபாழி�த் திறன் இலங்ைகயி�ம் ஒலிக்கத்
ெதாடங்கிய�. 1914 ஆம் ஆண்�ன் ெதாடக்கத்தில் �தன் �ைறயாகக்
ெகா�ம்பிற்�ச் ெசன்றார் அ�கள். அவர்தம் ெசாற்ெபாழி� இலங்ைக
மக்களிைடேய ெப�ம் வரேவற்ைபப் ெபற்ற�. அ�க�க்�ப் ெப�ம்
ெபா��ம் கிைடத்த�. இலங்ைகப் பயணத்தினால் அ�க�க்�க் கிைடத்த
மிகப் ெப�ஞ் ெசல்வம் தி�வரங்கனாரின் நட்பா�ம். பின்னாளில்
அ�களாரின் மகளார் நீலாம்பிைகயாைர மனந்தவ�ம். ைசவ சித்தாந்த
�ற்பதிப்�க் கழகத்ைத நி�விய ெப�ைமக்�ரியவ�ம் இத்
தி�வரங்கனாேர யாவர். இரண்டாம் �ைறயாக 1917 ஆம் ஆண்�
ேமத்திங்கள் ெகா�ம்�க்�ச் ெசன்றார். �ன்றாம் �ைறயாக 16-12-1921

இல் ெகா�ம்� ெசன்� பல்ேவ� இடங்களில் ெசாற்ெபாழிவாற்றிவிட்� 20-1-

1922இல் பல்லாவரம் தி�ம்பினார். 

இலங்ைக ெசன்�, ெசாற்ெபாழிவின் �லம் திரட்� வந்த ெப�ம் ெபா��ம்,
தமிழ் நாட்�ல் ெசாற்ெபாழிவின் �லம் கிைடத்த ெபா��ம் ேசர்ந்� ெபா�
நிைலக் கழக மாளிைகயாக உ�வாயிற்�. ெபா�நிைலக் கழகத்தின்



இ�பதாண்� நிைற� விழா 1931 ஆம் ஆண்� பிப்ரவரித்  திங்கள்
இரண்டாம் நாள் ெகாண்டாடப்ெபற்ற�. ெபா� நிைலக் கழக விழா �ன்�
நாட்கள் நைடெபற்ற�. அவ் விழாப் ேபரைவயில் ��� ெசய்த பல
சீர்த்தி�த்தங்கள், அ�களாரின் சீர்தி�த்த மனப்பான்ைமையக் காட்�ம்.
அ�களாரின் சமய ம�மலர்ச்சிச் சிந்தைனகள் பின் வ�மா� : 

1. மடத்தைலவர்கள் எல்லாக் �லததவர்க்�ம ேவற்�ைமயின்றிச் சமயக்
கிரிையகள் கற்பிக்க �யற்சி ெசய்தல் ேவண்�ம். 

2. ேகாயில்களில் ேவற்�ைமயின்றித் தி�நீ� �தலியன ெபற�ம் நிற்க�ம்
ேகாயில் தைலவர்கள் இடஞ்ெசய்தல் ேவண்�ம். 
3. பழந்தமிழ்க் ��மக்கள் (தீண்டாதார்) எல்ேலாைர�ம் �ய்ைமயாகத்
தி�ேகாயில்களிற் ெசன்� வழி பாடாற்றப் ெபா�மக்க�ம், ேகாயில்
தைலவர்க�ம் இடந்தரல் ேவண்�ம். 
4. ேகாயில்களிற் ெபா�மாதர் தி�ப்பணி ெசய்தல் �டா�. 

5. ேவண்டப்படாதன�ம், ெபா�ட்ெசல� மிக்கன�ம் சமய உண்ைமக்�
�ரண்பட்டன�ம், அறி�க்�ப் ெபா�த்த மற்றன�ம் ஆகிய
தி�விழாக்கைள�ம். சடங்�கைள�ம் தி�க்ேகாயில்களிேல ெசய்தல்
�ற்�ம் �டா�; �ய�ம் ேவண்டப்ப�வ�மான சடங்�த் தி�விழா�ம்
�ைறந்த ெசலவிேல ெசய்தல் ேவண்�ம். 
6. சாரதா சட்டத்ைத உடேன ெசயல் �ைறக்�க் ெகாணர்தல் ேவண்�ம். 
7. ைகம்ெபண்கைளத் தாலிய�த்தல், ெமாட்ைட ய�த்தல், ெவண்�டைவ
��த்தல், பட்�னி ேபாடல் �தலியைவ �ல்களிற் �றியி�ப்பி�ம்
ெவ�க்கத்தக்க  இச்ெசயல்கைள நீக்�தல் ேவண்�ம். ைகம்ெபண் மணம்
�ற்காலத்தி�ம் இ�ந்தி�ப்பதா�ம், �ல்களில் ஒப்�க் ெகாண்��ப்பதா�ம்
அதைனச் ெசயல் �ைறக்�க் ெகாணர்தல் ேவண்�ம். 

8. சாதிக் கலப்�மணம் வரேவற்கத்தக்க�. 

9. தமிழ்நாட்�ப் பல்கைலக்கழகங்களில் தமி�க்�த் தைலைம த�தல்
ேவண்�ம். 
10. தமிைழத் தனிப்பாடமாக பி.ஏ. ஹானர்ஸ் வ�ப்�க்� ஏற்ப�த்தல்
ேவண்�ம். 

�ல்கள்



அ�களாரின் எ�த்�ப்பணி, தமிழ் இலக்கியத்தில் ம� மலர்ச்சிைய
ஏற்ப�த்திய�. சமயம், தமிழாராய்ச்சி,நாடகம், நாவல் ேபான்ற பல்ேவ�
�ைறகளி�ம் தம் ஆ�ைமையச் ெச�த்தியவர் அ�கள். “தி�ெவாற்றி
��கர் �ம்மணிக் ேகாைவ.” “ைசவசித்தாந்த ஞான ேபாதம்.”
அம்பலவாணர் தி�க்�த்தின் உண்ைம,” “ைசவ சமயத்தின் ெந�க்க�யான
நிைல” என்பன சமய �ல்களா�ம். “மாணிக்கவாசகர் வரலா�ங் கால�ம்,”
“பழந்தமிழ்க் ெகாள்ைகேய ைசவ சமயம்,” “கட�ள் நிைலக்� மாறான
ெகாள்ைககள் ைசவம் ஆகா,” “சாதி ேவற்�ைம�ம் ேபாலிச் ைசவ�ம்,”
“தமிழர் மதம்,” “ேசாம �ந்தரக் காஞ்சியாக்கம்,” “சா�ந்தல நாடக
ஆராய்ச்சி,” “�ல்ைலப்பாட்� ஆராய்ச்சி�ைர,” “பட்�னப்பாைல
ஆராய்ச்சி�ைர,” “ேவளாளர் நாகரிகம்,” “இந்தி ெபா� ெமாழியா,”
“சிந்தைனக் கட்�ைரகள்” �தலியன அவர்தம் ஆராய்ச்சி �ல்களா�ம். 
“ேகாகிலாம்பாள் க�தங்கள்,” “��தவல்லி அல்ல� நாக நாட்டரசி,”
“சா�ந்தலம்” ஆகிய பைடப்பிலக்கியங்  க�ம், “ெதாைலவில் உணர்தல்,”

“ெபா�ந்�ம் உண�ம் ெபா�ந்தா உண�ம்” ஆகிய அறிவியல் �ல்க�ம்
தமி�க்� வளம் ேசர்த்தைவயா�ம். 

இ�தி வாழ்க்ைக
அ�கள் இ�திக் காலத்தில் ெபா�நிைலக் கழக ஆசிரியராக�ம். மற்�ம்
பல்ேவ� �ல்களின் ஆசிரியராக�ம்,கவிஞராக�ம்,
ெசாற்ெபாழிவாளராக�ம் சிறப்�ற வாழ்ந்தனர். இவற்றிலி�ந்� கிைடத்த
வ�வாேய அ�களின் ��ம்பச் ெசலவிற்�ப் பயன்பட்ட�. 

எ�த்தா�ம், ேபச்சா�ம் ைசவத்ைத�ம் தமிைழ�ம் வளர்த்த அ�களின்
வாழ்� 15-9-1950 ஆம் நாள் மாைல 3-30 மணிக்� ���ற்ற�.

அ�களின் தனித் தமிழ்ச் சிந்தைன�ம், அகன்ற ஆராய்ச்சிப் �லைம�ம்,
அழ� நைட�ம் இன்�ம் ஆய்வாளர்க�க்� வழிகாட்�யாய் நின்� ஒளிவீசி
வ�தைலக் காண்கிேறாம். 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



4. �ழந்ைத இலக்கியம் வளர்த்த கவிமணி
 

மனிதன் வாழ்க்ைகயில் ெப�ம். ேப�கள் பல நல்ல மைனவி வாய்ப்ப�ம்,
பண்� சான்ற �ழந்ைதகள் வாய்ப்ப�ம் ஒ�வ�க்� வாய்க்�ம் ேப�க�ள்
சிறப்பானைவகளா�ம். ெப�ம் ேப�க�ள் சிறந்த ேப� நல்ல மக்கள்
வாய்ப்பேதயா�ம் என்பதைனத் தி�வள்�வர், 

“ெப�மவற்�ள் யாமவறிவ தில்ைல அறிவறிந்த
மக்கட்ேப� அல்ல பிற” 

(�றள். 70) 

என்� �றிப்பிட்�ள்ளார். ெபா�ட்ெசல்வம், ெசவிச் ெசல்வம், கல்விச்ெசல்வம்
�தலான ெசல்வங்களி�ம் �ழந்ைதச் ெசல்வேம சிறப்� வாய்ந்ததா�ம்.
இதைனேய தி�வள்�வர், 

“தம் ெபா�ள் என்ப தம்மக்கள்” 

(�றள். 63) 

என்� �றிப்பிட்�ள்ளார், ‘ெசல்வமற்ற ஏைழகளின் ெசல்வம் �ழந்ைதகேள’

(Children are poor Men's riches)என்�ம் ‘�றக்க உலகத்தின்
திற�ேகால் �ழந்ைதகேள, (Children are the keya of pa radise)

என்�ம் �ழந்ைதச் ெசல்வத்தின் ேமன்ைம �றிக்கப் ெப�கின்றன. நல்ல
�ழந்ைதகைளப் ெபற்றவர்கள் இவ்�லகில் அன்றி�ம் ம� உலகி�ம்
�கழிைனப் ெப�வர் என்� அகநா��ம், தவழ்ந்� விைள  யா�ம்
�ழந்ைதச் ெசல்வத்திைனக் �ைறவறப் ெபறாதவர்கள் பைடப்� பல
பைடத்தி�ப்பி�ம், பலேரா� உண்�ம் ெசல்வ வளம் சிறக்கப்
ெபற்றி�ப்பி�ம் பயன் இல்ைல என்� �றநா��ம் [1] �றிப்பி�கின்றன. 

�ழந்ைத இலக்கியத்தின் ெதான்ைம
ெதால்காப்பியம் ‘பிசி’ என்ற இலக்கிய வைகயிைனக் �றிப்பி�கின்ற�. 

“ஒப்ேபா� �ணர்ந்த �வமத் தா�ம்
ேதான்�வ� கிளந்த �ணிவி னா�ம்
என்றி� வைகத்ேத பிசிவைக நிைலேய” 

(ெதால். ெபா�ள்: 488) 
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தன்கண் உள்ள ஒப்�ைமக் �ணத்ேதா� ெபா�ந்தி வ�வ�ம், உவமப்ெபா�ள்
ஒன்� ெசால்ல ஒன்� ேதான்�ம் �ணிவினதாக�ம் பிசி இ�வைகப்ப�ம்
என்� ெசால்கிற� ெதால்காப்பியம். இக் �றிப்�க்ெகாண்� பிசி என்ப�
வி�கைதயிைனக் �றித்� நிற்கின்ற� என அறியலாம். பிசி, ெசவிலியர்க்�
உரிய� என்� ேபராசிரியர் தம் உைரயில் �றித்�ள்ளார். �ழந்ைதகைள
வளர்க்�ம் தாய் சங்க காலத்தில் ெசவிலி என வழங்கப் ெபற்றாள்.

ெசவிலியர் �ழந்ைதகைள நன்� வளர்த்�, அவர்கைள மகிழ்விக்க
வி�கைதகைள�ம், ேவ�க்ைகக் கைதகைள�ம் �றினர். ேபராசிரியர் ‘பிசி’
என்பதற்�த் தந்�ள்ள உதாரணங்களில் ஒன்� கீழ்வ�ம் பாட்டா�ம். 
“நீராடான் பார்ப்பான் கிறஞ்ெசய்யான் ேரா�ல்
ஊரா� ேசில்காக் ைக” [2] 

 �ளிக்காத பார்ப்பனன்; அவன் நிறேமா சிவப்�, அவன் நீரில்
�ளித்ெத�ந்தால் காக்ைகயின் கரிய நிறம் ெகாண்� வி� வானாம் என்ற
�றிப்� இப் பாட்�ல் அைமந்�ள்ள�. இப்பாட்� பிசி; ெந�ப்ைபக்
�றிக்கின்ற�. ேம�ம் அகநா�ாற்றில் மாற்�ர் கிழார் மகனார் ெகாற்றங்
ெகாற்றனார் பா�ய பாடல் ஒன்றில் வானத்தில் பவனிவ�ம் ேகால நிலைவக்
காட்�த் தன் ைகக்�ழந்ைதக்� உண� ஊட்�ம் தாய் ஒ�த்திையக்
காட்�கின்றார். “நில� எரிக்�ம் �திராத இளந் திங்கேள! ெபான்னாலான
ஐம்பைடத் தாலிைய அணிந்தி�க்�ம் என் மகேனா� நீ இங்� விைளயாட
வந்தால் உனக்�ம் பால் த�ேவன்” என்� 

�ழந்ைதக்� நிலைவ ேவ�க்ைக காட்�ச் ேசா� ஊட்� கின்றாள். 

“�கிழ்கிலாத் திகழ் த�ம் �வாத் திங்கள்
ெபான்�ைடத் தாலி ெயன்மகன் ஒற்றி
வ��ைவ யாயின் த��ெவன் பால் என
விலங் கமர்க் கண்ணள் விரல்விளி பயிற்றி”3 

என்ப� அப் பாடற்ப�தி. இ� பிற்காலத்திேல பல நிலாப் பாடல்க�க்�
வழிவ�த்�க் ெகா�த்த� என்� நம்பலாம். 
�ழந்ைதக் கவிஞர் கவிமணி
‘ேதசிக விநாயகம் பிள்ைள அவர்களின் பாடல்கள் தமிழ் மக்க�க்�க்
கிைடத்த ெப�ஞ்ெசல்வம்; அரிய ெசல்வம்; ெதவிட்டாத அமிர்தம்; ஆ�ள்
நாள் ��வ�ேம தமிழ் மகன் தன்�டன் ைவத்�க்ெகாண்� அ�பவிக்க
ேவண்�ய வாடாத கற்பகப் �ஞ்ெசண்�’ என்� கவிமணியின் பாடைலப்
�கழ்ந்� ேப�கிறார் ரசிகமணி �.ேக சி. இக்காலக் கவிஞர் ஒ�வர்,  
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“பைகவெரன ஒ�வ�ேம இல்லாப் பண்�
பாலித்த கவிமணியார், நம� பிள்ைள
�ைககெளல்லாம் நலம்ெப�கி மலரப் பாட்�
ெமாழிந்தி�ந்த� இக்காலம் நம�, காலம்!” 

என்� �றிப்பிட்�ள்ளார். 

“தமிழகத்தில் அ�ம்ெப�ம் �ல்கள் பல உண்�; கன்னித் தமிழ்
ஆட்சிெமாழியாய் மாட்சி�ற்றி�ந்த காலத்ேத எ�ந்த இலக்கியங்களில் பல
இற்ைறச் சி�வர்க்� எளிதில் விளங்�வேதயில்ைல. ஆத்தி���ம்.
ெகான்ைறேவந்த�ம் அன்ைறயக் �ழந்ைதகட்� எளிய இனிய �ல்கள்.

ேவற்� ெமாழியின் ஆதிக்கத்தால் அத்தைகய தமிழறிைவப் பலர்
இழந்�விட்டனர். இந்நிைலயில் �ழந்ைத இலக்கியம்
இன்றியைமயாததாயிற்�. அக்�ைறைய நீக்கிக் �ழந்ைதகள் உளங்
�ளிர்ந்� பா�வதற்� ஏற்ற எளிய கவிைதகள் பலவற்ைறத் தந்தவர்
கவிமணி [3] என்� ெசால்லின் ெசல்வர் ரா.பி. ேச�பிள்ைள
�றிப்பிட்�ள்ளார். 
ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழக �ன்னாள் தமிழ் ஆராய்ச்சித் �ைறத்
தைலவ�ம் கவிமணியின் ெந�ங்கிய நண்ப�மான ேபராசிரியர்
ைவயா�ரிப்பிள்ைள அவர்கள் ‘கவிமணியின் பாடல்களிற் சில சி�
�ழந்ைதகளின் சிவப்�றிய மலர் வாயினின்�ம் ேதனி�ம் இனியவாய்
மறித்�ச் �ரக்கின்றன’ என்� �றி�ள்ளார். [4] 

�ழந்ைத உள்ளம்

கவிமணி அவர்கள் �ழந்ைதகளிடம் எல்ைலயற்ற அன்� ெகாண்��ந்தார்.
தம் வீட்�ச் �வர்களில் �ழந்ைதகள்  பலவற்றின் படங்கைளத்
ெதாங்கவிட்��ப்பார். அவர் வாழ்வில் அவ�க்�க் �ழந்ைதச் ெசல்வம்
வாய்க்கவில்ைல. ஊரில் உள்ள �ழந்ைதகைளெயல்லாம் தம் �ழந்ைதயாக
எண்ணினார். �ழந்ைதகள் ெநஞ்சம் உ�கி ைநந்தால் இவ�ம் உள்ளம்
உ�கிக் கைரவார். �ழந்ைதகள் அ�வைதக் காண மனம் ெபா�க்க
மாட்டார். எனேவ �ழந்ைதகளின் இன்ப �ன்பங்களில் ெப�ம்பங்�
ெகாண்டார். ‘மல�ம் மாைல�ம்’ என்�ம் தம் கவிைதத் ெதா�திைய, 

“ெசந்தமிழ் நாட்�ச் சி�வர் சி�மியர்க்
கிந்த� �ரியதாய் என்�ம் வாழ்கேவ” 

என்� தம்�ைடய கவிைத �ைலேய தமிழ்நாட்�ச் சி�வர்
சி�மியர்க�க்� உரிைமயாக்கினர். தம்�ைடய இ�பத்ைதந்தாம் வய�
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ெதாடங்கிய-அதாவ� 1901ஆம் ஆண்� �தல்-தம்�ைடய தி�மண
ஆண்� �தல் �ழந்ைதப் பாடல்கள் எ�தத் ெதாடங்கிவிட்டார். 1917-

18ஆம் ஆண்�ல் “ம�மக்கள் வழி மான்மியம்” என்�ம் கவிைத ‘தமிழன்’

என்ற பத்திரிைகயில் ெதாடர்ச்சியாக ெவளிவந்த�. இவர்தம் �ழந்ைதப்
பாடல்கள் 1941ஆம் ஆண்�ல் ‘இளந்ெதன்றல்’ என்ற ெபயரில் ெவளிவந்த�.

‘மல�ம் மாைல�ம்’ என்�ம் கவிைதத் ெதா�திைய, மழைல ெமாழி,
இயற்ைக இன்பம், காட்சி இன்பம், கைதப் பாட்�, உள்ள�ம் உணர்�ம்
என்�ம் ஐந்� தைலப்�களில் 46 �ழந்ைதப் பாடல்கைளக் ெகாண்�ள்ள�.

இ� அன்பர் தி�. �. அ�ணாசலம் அவர்கள் �யற்சியால் 1938ஆம்
ஆண்� ெவளிவந்த�. இக்�ழந்ைதப் பாடல்கள் 1954ஆம் ஆண்� ஏப்பிரல்
திங்களில் ‘�ழந்ைதச் ெசல்வம்’ என்�ம் ெபயேரா� 58 பாடல்கைளக்
ெகாண்� தனிேய ெவளியிடப்பட்ட�. இக் ‘�ழந்ைதச் ெசல்வம்’ என்�ம்
��க்� 1957ஆம் ஆண்� �ழந்ைத �ல்வரிைசயில் ெசன்ைன
அரசாங்கக் கல்வித் �ைறயினர் பரி� அளித்�ப் பாராட்�னர். ‘�ழந்ைத
இலக்கிய வரலா�’ என்�ம் �லிைன எ�திய நண்பர் �ழந்ைத எ�த்தாளர்
�வண்ணன் அவர்கள் �ழந்ைதச் ெசல்வம் �லில் உள்ள பாடல்களில் பாதி,
பத்� வய�க்� ேமற்பட்ட �ழந்ைதகள் ப�ப்பதற்ேக ஏற்றைவயா�ம் என்�
திறனாய்ந்� ெதளிந்�ள்ளார். [5] ‘�ழந்ைதகள் பயன் ெப�மா� பா�ய கவி
ேதவி’ (ேதசிக விநாயகம் பிள்ைள) என்�ம், ‘ேதவிக்�க் �ழந்ைத இல்ைல,

இ�ந்தால் �ழந்ைதப் பாசம் அவர்கள் அளவில் நின்றி�த்த�ம் ��ம்.
உள்ளத்ேத ஊறிச் �ரக்�ம் அன்ைப அ��ம் அரற்றி�ம் �ரண்�பி�த்�ம்
அக்�ழந்ைதகள் தைடப்ப�த்தி இ�க்க�ம் ெசய்யலாம். இப்ெபா�ேதா
தமிழகக் �ழந்ைதகள் அைனத்�ம் அவர்கள் �ழந்ைதகளாகி விட்டன.

அைவகளின்மீ� அன்ைப�ம் அ�ைள�ம் அள்ளிச்
ெசாரிகின்றார்கள்.’[6] என்�ம் தி�. ெச. சதாசிவம் அவர்கள்
கவிமணியின் �ழந்ைத உள்ளத்ைத எ�த்� ெமாழிகின்றார். 
இனி, கவிமணியின் �ழந்ைதப் பாடல்கைள வைகப் ப�த்திக்
காண்ேபாமாக. 

தாலாட்�
தாலாட்� என்ற இலக்கியவைக மிகப் பழைமயான�. ‘நாக்�த்தான்
�ழந்ைதக்� மிக�ம் பி�த்த விைளயாட்�க் க�வி’ என்� ெமாழி �ல்
வல்�நர் ஆட்ேடா ெயஸ்பர்சன் ��கிறார்.8 இந்த நாக்� நல்ல ெசாற்கைளச்
ெசால்ல �ய�ம் நாள்கைளச் ‘ெசங்கீைரப் ப�வம்’ என்� ெசப்பினர்.
கி�கி�ப்ைப ஒலியிைனக் ேகட்� மகிழ்ந்த �ழந்ைதையப்  பற்றிய �றிப்�
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சி� பாணாற்�ப்பைடயில் இடம் ெபற்றி�க்கக் காணலாம். [7] ெதாட்�லில்
ப�த்�க் கிடக்�ம் �ழந்ைத, தன்ைனப் பார்த்�த் ெதாட்�ைல ஆட்�க்
ெகாண்� தாலாட்�ப் பா�ம் தாயின் வாய் அைசவிைன ேநாக்கித் தா�ம்
வாய் அைசத்�ப் ெபா�ளற்ற மழைலச் ெசாற்கைள உதிர்க்கத்
ெதாடங்�கின்ற�. ெபரியவர்கைளக் காட்��ம் �ழந்ைதகள் அகண்ட
ெசவிக�ம் நீண்ட நாக்�க�ம் ெகாண்டனவாய்த் �லங்�கின்றன. எனேவ
தாலப் ப�வம் என்ப� பிள்ைளப் ப�வங்களில் வ�ம் பத்�ப் ப�வங்க�ள்
ஒன்றா�ம். ‘தாேலா தாேலேலா’, ‘ஆராேரா ஆராேரா, ஆரிவேரா, ஆராேரா’
என்�ம் ெசாற்கள் �ழந்ைதயின் ெநஞ்சில் கிளர்ச்சிைய ஊட்�வனவா�ம்.
கவிமணி பா�ய �ழந்ைதத் தாலாட்�ப் பாடல்களில் சில ெபா�க்�
மணிகைள இங்ேக காண்ேபாம். 
�ல்ைல ந�மலேரா?
��கவிழ்க்�ங் தாமைரேயா?
மல்லிைகப் �ேவா?
ம�க்ெகா�ந்ேதா சண்பகேமா? 

★★★

ெநஞ்சிற் கவைலெயலாம்
நீங்கத் தி��கத்தில்
�ஞ்சிரிப்ைபக் காட்�, எம்ைமப்
ேபாற்�ம் இளமதிேயா? 

★★★

கண்�றங்�, கண்�றங்�,

கண்மணிேய! கண்�றங்� :

ஆராேரா? ஆராேரா?
ஆரிவேரா? ஆராேரா? 

இந்தப் பாடல்களில் அைமந்�ள்ள கற்பைன�ம் பாட்ேடாட்ட�ம் பாராட்டத்
த�வனவா�ம். 

�ழந்ைதயாக இ�க்�ம்ெபா�ேத நல்ல பழக்க வழக்கங்கைளப்
�கட்�வி�தல் நல்ல� என்ற நிைலையத் தான் ‘ஐந்தில் வைளயாத� ஐம்பதில்
வைளயா�’ என்ற ஒ� ��ெமாழி �றிப்பி�கின்ற�. இந்த �ைறயில்
ஒ�வ�க்� அறி�ைர �றேவண்�மானால் அவர் மனம் மகிழ
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�ன்னிைலப்ப�த்தி அதன் பின்னேர �ற வந்த அற�ைரைய அவர் மனம்
ெகாள்�ம்ப� �றிப்பின் ெவளிப்படக் �றிப்பிட ேவண்�ம். இவ்வாறான
ேபாக்கிைனப் �றநா�ற்�ப் பாடல்களில் காணலாம், அரசர்க�க்� அமரின்
இைடேய அஞ்சா� அற�ைர �றத் �ணிந்த �லவர் ெப�மக்கள் �தற்கண்
அரசைன�ம் அவன் பிறந்த மரபிைன�ம் வாழ்த்தி தாம் �றவந்த க�த்ைத
எ�த்� ெமாழிவ� வழக்கம். அம். �ைறயில் �ழந்ைதயிைன ைவகைறயில்
�யில்விட்� எ�ப்ப நிைனக்�ம் கவிமணி அவர்கள், �ழந்ைதயின் மனப்
பாங்கிைனப் உணர்ந்� தம் பாடைலப் �ைனந்�ள்ளார். 
அப்பா!! எ�ந்திைரயா!
அரேச! எ�ந்திைரயா!
ெகாக் ெகாக்ேகா என்�
ேகாழி அேதா ��� பார்!

கா கா கா என்�
காகம் பறக்�� பார்!
கிழங்� ெவ�க்�� பார்!
கிரணம் பர�� பார்! 

 இந்தப் பாடல்களில் �ழந்ைதக்� ேவ�க்ைக காட்�க் காைலயில் கண் மலரச்
ெசய்�ம் பக்�வத்ைதக் காண்கின்ேறாம். ேம�ம் அவர் �ழந்ைத
மகிழ்ேவா�ம் வியப்ேபா�ம் கா�ம் கறைவப் ப�விைன�ம் கன்�க் �ட்�
யிைன�ம் காட்�. பின்னர், பால்��க்க, பழம் தின்ன ேவண்�ம் என்�
மகிழ்ச்சி�ட்� ஊேடேய பாடங்கள் ப�க்க ேவண்�ய அவசியத்திைன�ம்
உரிய ேநரத்தில் பள்ளிக்�ச் ெசல்லேவண்�ய பக்�வத்திைன�ம் நயம்பட
உைரக்கின்றார். 
கறைவப் ப�ைவ அதன்
கன்� �ற்றித் �ள்�� பார்!
பால் ��க்க ேவண்டாேமா?
பழம் தின்ன ேவண்டாேமா?
பாடங்கள் எல்லாம்
ப�த்திட ேவண்டாேமா?
சீக்கிரம் பள்ளிக்�ச்
ெசன்றிட ேவண்டாேமா?
காைல�ம் ஆச்�ைதயா!
கண்விழித்�ப் பாைரயா!



அப்பா!! எ�ந்திைரயா!
அரேச எ�க்திைரயா! 
அ�த்�, கானலப்பாட்� என்ற தைலப்பில் அைமந்த பாடலி�ம் இேத
விரகிைனக் ைகயா�வைதக் காணலாம். 

ெபா�� வி�ந்த�; ெபாற்ேகாழி �விற்�;

�ஞ்ெச� ெபாலிவைதப் பாராய்!

ெபான்ேன! நீ எ�ங் ேதா� வாராய்!

காகம் கைரந்த�; காைல�ம் ஆயிற்�;

கனி�திர் காவிைனப் பாராய்!

கண்ேண! நீ எ�ங் ேதா� வாராய் 

�ழந்ைதத் ேதாழர்கள் 

�ழந்ைதக�க்�க் காக்ைக�ம், ேகாழி�ம், நா�ம். கிளி�ம், பக�ம்,
கன்�ம் இனிய ேதாழர்கள் ஆவர். எனேவ கவிமணியின் பாட்�
இத்�ைறகளில் அைமந்தி�ப்பதில் வியப்பில்ைல. எளிய பாடல்களில் கற்பைன
நயத்திைனக் �ைழத்�க் �ழந்ைதயின் உள்ளத்தில் அறி� ேவட்ைகயிைனக்
கவிமணி அவர்கள் உண்டாக்�கின்றார். ேசவற் ேகாழிையப் பற்றிப்
பா�ம்ேபா�, 

�த்திச் சண்ைட ெசய்யேவா?
�ப்ைப கிண்� ேமயேவா?
கத்திேபால் உன் கால் விரல்
கட�ள் தந்� விட்டனர்! 
 

காைல �வி எங்கைளக்
கட்�ல் விட்ெட �ப்�வாய்,

ேவைல ெசய்ய ஏ�வாய்;

ெவற்றி ெகாண்ட ேகாழிேய! 

என்� பா��ள்ள திறம் மகிழ்தற்�ரிய�. ெபட்ைடக் ேகாழிையப் பற்றிப் பா�ம்
பாடலில் கவிஞரின் கழிவிரக்கப் பண்� �லனாகக் காணலாம். ‘ெபண்
என்றால் ேப�ம் இரங்�ம்’ என்ப� தமிழ்ப் பழெமாழி. இம்�ைறயில்
ெபட்ைடக்ேகாழிைய அைடக்�ம்ெபா�� �ைரைய விட்� இறங்கிவரச்
ெசால்லி; பிள்ைளகைள�ம் �ட்�வரச் ெசால்லிக் ெகாத்திக் ெகாத்தித்



தின்னக் �ட்ைட ெநல்ைலக் காட்�ம் இரக்கம் மனம் ெகாளத் தக்கதா�ம்.
சின்னக் �ழந்ைதகள் ெநஞ்சத்தில் எளிய உயிர்க�க்�ம் இரங்�ம் அரிய
க�ைண உள்ளத்திைன இப்பாடல்களில் �கட்� நிற்கக் காண்கின்ேறாம். 
 ேகாழீ! ேகாழீ! வா வா;
�ைர விட்� இறங்கி வா!
.......................................

ெபட்ைடக்ேகாழீ! வா வா!
பிள்ைளகைளக் �ட்� வா!
�ட்ைட ெநல்ைலக் ெகாட்�ேனன்;

ெகாத்திக் ெகாத்தித் தின்ன வா! 

ேம�ம், இப்பாடலின் இ�தி அ�கள் வானத்தில் வட்ட மி�ம் ப�ந்�க்�ப்
ெபட்ைடக்ேகாழியின் இைளய �ஞ்�கள் எங்ேக வஞ்சைனயால் இைரயாகிப்
ேபாய் வி�ேமா என்� தவிக்�ம் இரக்க உள்ளத்ைதக் காணலாம். 
வஞ்சமாய்ப் ப�ந்தேதா
வானில் வட்டம் ேபா��,

�ஞ்சைணத்�க் காப்பாேயா?
�ட்�ல் ெகாண்� ேசர்ப்பாேயா? 

கவிமணிக்�க் கிளியிடம் மி�ந்த பற்�. அ� பற்றி எவ்வளேவா
பா�யி�க்கின்றார். அவ்வள�ம் உணர்ந்� பா�யைவ, உண்ைம நிைறந்தைவ.

இவ்வா� ��கிறார் �லவர் ெச. சதாசிவம் அவர்கள் . [8] ‘கிளிைய
அைழத்தல்’ என்� தைலப்�ைடய பாடல், 

பச்ைசக்கிளிேய! வா! வா!
பா�ம் ேசா�ம் உண்ண வா!
ெகாச்சி மஞ்சள் �ச வா,
ெகாஞ்சிவிைள யாட வா! 
என்� ெதாடங்�கிற�. இந்தப் பாடலில் அைமந்�ள்ள சில ப�திகள்
தைடபடாப் பாட்ேடாட்டம் ெகாண்� உரிய ெபா�ைள உள்ளடக்கி நிற்கின்றன. 

 வட்டமாய் உன் க�த்திேல
வான வில்ைல ஆரமாய்,

இட்ட மன்னர் யாரம்மா?
யான் அறியக் �றம்மா!
பவழக் காரத் ெத�விேல
பவழங் காண வில்ைலயாம்

https://ta.wikisource.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%8B%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D/4#cite_note-8


எவர் எ�த்�ச் ெசன்றனர்?
எனக் கறிந்� ெசால்ைவேயா! 
இந்த இரண்� பாடல்களி�ம் கவிமணியின் சந்தநய இன்பத்திைன அறிந்�
மகிழலாம். �ண்�க் கிளிையப் பார்த்�ச் சி�வன் ஒ�வன் தான் பாைலக்
ெகாண்� தந்�ம், பழம் தின்னத் தந்�ம் ேசாைலக்� ஓ�ப்ேபாக ஏன் வழி
பார்க்கிறாய் என்�ம், �ட்�ல் வா�ம் வாழ்வினில் �ைறகள் உண்ேடா என்�ம்
ேகட்கிறான். அதற்�க் கிளி ம�ெமாழியாகக் ��ம் ப�தி �ழந்ைதயின்
சிந்தைனச் ெசல்வத்திைன�ம், உயரிய ெகாள்ைகப் பி�ப்பிைன�ம்
வளர்ப்பதா�ம். அப்ப�தி வ�மா� : 

சிைறயில் வா�ம் வாழ்�க்�ச்
சிற�ம் பைடத்� வி�வாேனா?
இைறவன் அறியாப் பாலகேனா?
எண்ணி விைனகள் ெசய்யாேனா?

பா�ம் எனக்�த் ேதைவயில்ைல;

பழ�ம் எனக்�த் ேதைவயில்ைல
ேசாைல எங்�ம் �வி நிதம்
�ற்றித் திரிதல் ேபா�மப்பா! 
இ� ேபான்ேற ப�ைவப் பார்த்�ப் பா�ம் பாலகன், 

பச்ைசப்�ல்ைலத் தின்�, ெவள்ைளப்
பால்தர, நீ என்ன
பக்�வஞ் ெசய்வாய்? அதைனப்
பக�ைவேயா ப�ேவ! 

 என்� ேகள்வி ெதா�க்கின்றான். அ�த்�ப் ‘ப��ம் கன்�ம்’ என்ற பாடல்
�ழந்ைத இலக்கியத்தில் சாகா வரம் ெபற்ற பாடலா�ம். ெசாற்களின்
எளிைம�ம் இனிைம�ம் இப்பாட்�ல் ஒன்ைறெயான்� ேபாட்�யிட்�
நிற்கின்றன. 

ேதாட்டத்தில் ேம��
ெவள்ைளப்ப�-அங்ேக
�ள்ளிக் �திக்��.

கன்�க் �ட்�

அம்மா என் ��,



ெவள்ைளப்ப�-உடன்
அண்ைடயில் ஓ��
கன்�க் �ட்�

நாவால் நக்��
ெவள்ைளப்ப�-பாைல
நன்றாய்க் �� க்��,

கன்�க் �ட்�.

�த்தம் ெகா�க்��,

ெவள்ைளப்ப�-ம�
�ட்�க் ��க்��
கன்�க்�ட்�, 

விைளயாட்��ம் ஓர் எல்ைல ேவண்�ம் என்பதைன, 

கட்�ம் பாண்� யாடலாம்,
கைளத்� விட்டால் நி�த்தலாம்;
எய்யாப் பாண்� யாடலாம்;
எய்த்� விட்டால் நி�த்தலாம்; 
என்ற பாடலில் �லப்ப�த்தி�ள்ளார்.  வில்லியம் பிேளக் என்பவர் ஆங்கிலத்தில்
எ�திய பாடைலக் �ழந்ைதக�க்காகத் தமிழில் ெமாழி ெபயர்த்த
ெபா��, 

�ட்�ல் அைடத்தி��ம்-இைரயிைனக்
ெகாண்� ெகா�த்தி��ம்,
காட்�ல் வளர்ந்த �ணம்-�லிக�ம்
காட்டா தி�க்� ேமா�?

மாைனப் பைடத்த ெதய்வம்-�லிைய�ம்
வளர்த்� விடலா ேமா�..?

ேதைனப் பழித்த ெசால்லாய்!-எனக்�நீ
ெதரிந்�ைர ெசய்யா ேயா�? 

என்ற பாடல்களில் எண்ணத்ைத வளர்க்�ம் இனிய வினாக்கைள
எ�ப்பி�ள்ளார். 
ெவண்ணிலாப் பாட்�



‘நிலா நிலா வா வா’ என்� �ழந்ைதகள் பா� மகிழ்வ� இயற்ைக.

இம்�ைறயில் சந்திரன் என்ற தைலப்பில் கவிமணி பா��ள்ள பாடலில் பல
சிறப்�கைளக் காணலாம். இந்தப் பாடலில் காட்சி இன்ப�ம் க�த்�
இன்ப�ம் காந்தியக் க�த்�ம் அழ�றப் ெபா�ந்தி உள்ளதைனக்
காணலாம். 
காட்சி வ�ணைன

மீனினம் ஓ�ப் பரக்�தம்மா!-ஊேட
ெவள்ளி ஒடெமான்� ெசல்�தம்மா!
வா�ம் கடலாக மா� தம்மா?-இந்த
மாட்சியி �ள்ளம் ��� தம்மா! 
 �ல்ைல மலர்ப்பந்தல் இட்டனேரா-ேதவர்
�த்� விதானம் அைமத்தன ேரா?
ெவல்� மதியின் தி�மணேமா?-அவன்
விண்ணில் விழாவ�ம் ேவைளயிேதா? 

என்ற பாடல்களில் காட்சியின்ப�ம், 

அம்�யம் வா�த் தளர்ந்ததம்மா!-அயல்
ஆம்ப�ம் கண்� களிக்�தம்மா!
இம்ப�லகின் இயல்பிதம்மா!-மதிக்�
இன்னார் இனியா�ம் உண்ேடா அம்மா?

மாற்றம் உலகின் இயற்ைகெயன-இங்�
மாந்த�ம் கண்� ெதளிந்திடேவா,
ேபாற்�ம் இைறவன் இம் மாமதியம்-விண்ணில்
�த்� கிலவ விதித்தனேன! 

என்ற பாடல்களில் சிறந்த க�த்�ம், 
�னக் கிழவி நிலவினிேல-ராட்�ல்
ெகாட்ைட �ற்�ம்பணி ெசய்வைத இம்
மாநிலம் கண்� மகிழ்ந்திடேவ-காந்தி
மாமதி ேயாங்கி வள�தம்மா! 

என்ற பாடலில் காந்திய�ம் அைமந்� �லங்�வைதக் காணலாம். 
காட்சி இன்பம்



ஒர் ஏைழப்ெபண் தன் தாயிடம் க�காரம் வாங்கித் த�ம்ப� ேகட்கிறாள்.

அதற்� அந்த ஏைழத் தாய், “மகேள! ேநரத்ைத அறிவதற்�
இயற்ைகயிேலேய பல வழிகள் இ�க்க நமக்�க் க�கார�ம்
ேவ�ேவண்�மா?” என விைடயி�க்கிறாள். ேசவற் ேகாழி�ம் காக�ம்,
ெசங்கதி�ம் ெசந்தாமாைர�ம், தன் நிழ�ம் ேநரத்ைதச்
சரியாக  உணர்த்�ேம என்� அந்தத் தாய் இயற்ைகயின் இனிய ெபற்றிைய
எ�த்� இயம்�கின்றாள். 

�ற்�ப் ெபா�ெளல்லாம் உற்�ேநாக்கி-அைவ
�ட்�ம் மணிேநரம் கண்டறிவாய்!

ெபற்ற �த்ேத! இந்த உண்ைம அறிேவா�க்�ப்
பின்�ம் க�காரம் ேவண்�ேமா�? 

என்� இ�தியாகக் �றி, மனித வாழ்விற்� இயற்ைக பின்னணியாகப்
ெபாலிவதைன எ�த்� ெமாழிகின்றார். 
அ�த்�, அவ�ைடய ‘ைஸக்கிள்’ பாட்� �ழந்ைதக�க்� நன்�
அறி�கமான பாட்�. 

தங்ைகேய பார்! தங்ைகேய! பார்
ைஸக்கிள் வண்� இ�ேவ பார்! 

என்� ெதாடங்கி, 
ஒன்றன் பின் ஒன்றாக
உ��ம்ைப தாக்கைளப் பார்!
அக்கா�ம் தங்ைக�ம் ேபால்
அைவேபா�ம் அழைகப் பார்! 
என்� �ழந்ைதக�க்�ப் பாட்�ேலேய ஒற்�ைம உணர்ச்சியிைன
ஊட்�கின்றார். 

கைதப்பாட்�ல் க�த்�
‘ஊகம் உள்ள காகம்’ ‘ெநற்பாைன�ம் எலி�ம்’ ‘அப்பம் தி��ன எலி’ �தலிய
கைதப் பாடல்கள் �ழந்ைதக�க்�க் கைதயின் வாயிலாக அரிய
க�த்�கைள உணர்த்தி நிற்கின்றன. தண்ணிர்த் தாகத்தால்,அைலந்�
திரிந்த காக்ைக மண்ணாற் ெசய்த ஒ� சா�யின்:அ�யில் சிறி�
தண்ணிைரக் கண்�, அந்தச் சா�யி�ள் சி� சி� கற்கைளப்
ெபா�க்கி வந்� இட்�, தண்ணிர் ேமேல வர, நீைரக் ��த்�த் தன்



தாகத்ைதத் தீர்த்�க் ெகாண்ட� என்� கைத ெசால்லி, கைதயின்
இ�தியில், 

ஊக்க �ைடயவர்க்�த்-�ன்பம்
உலகில் இல்ைல, அம்மா!
ஆக்கம் ெப��ம், அம்மா!-இைத நீ
அறிய ேவண்�ம், அம்மா! 

என்� �றி, ‘ஊக்கம் உண்ைம வாழ்�க்� ஆக்கம்’ என்பதைன
உணர்த்தி�ள்ளார். 
‘ெநற்பாைன�ம் எலி�ம்’ என்ற கைதப் பாட்�ல் ஓைச நயத்ேதா� மைலவீழ்
அ�வி ேபான்� ெசாற்கள் �தித்� வ�வைத�ம் காணலாம். 
பாட்�யின் வீட்�ப் பழம்பாைன-அங்தப்
பாைன ஒ��றம் ஓட்ைடயடா!
ஓட்ைட வழிெயா� �ண்ெடலி�ம்-அதன்
உள்ேள ��ந்�ெகல் தின்றதடா! 

பாட்� வீட்�ல் ஒ� பைழய பாைனயில் ெநல் இ�ந்த�. பாைனயின் ஒ��றம்
ஒட்ைட, அந்த ஒட்ைடயின் வழிேய உள்ேள ெசன்ற �ண்ெடலி ஒன்� ெநல்
தின்ற�. அள�க்� மீறித் தின்றதால் வயி� �ைடத்த�. எனேவ உள்ேள
ெசன்ற எலி ஒட்ைட வழிேய ெவளிேய தி�ம்பி வர ��யாமற் ேபாயிற்�.

ம�நாள் பாட்� பாைனயின் ��ையத் திறந்தாள். எலி ெவளிேய வந்த�.

ஆனால் பாவம், அந்த ேவைள பார்த்�ப் �ைன ஒன்� அங்ேக வந்� விட்ட�.

�ைன எலிையத் தின்� விட்ட�. இந்தக் கைதையக் �றி, இ�தியில், 

கள்ள வழியினிற் ெசல்பவைர-எமன்
கால� பற்றித் ெதாடர்வானடா!
உள்ள ப�ேய நடப்பவர்க்�த்-ெதய்வம்
உற்ற �ைணயாக நிற்�மடா! 
 என்� கள்ள வழியில் ெசன்றால் காலன் விடமாட்டான்; கள்ள வழியில்
ெசன்றால் �ைனக்� இைரயான �ண்ெடலியின் கதிேய நம் கதி�ம் என்�
�ழந்ைதகள் �றிக் ெகாள்�ம். இவ்வா� கைத�ம் க�த்�ம்
இைணந்�ள்ள இத்தைகய கைதப் பாடல்கள் �ழந்ைதகளின் மன
வளர்ச்சிக்�த் �ைண நின்�, பண்� நிைலக்�ப் ப�ப் ப�யாகக் ெகாண்�
ெசல்�ம். 



அப்பம் தி��ன எலி, தி�ட்�ல் ெபற்ற அப்பத்ைதத் தான் மட்�ேம தின்�
இறப்ப� உ�தியாயிற்� என்� �றி, அள� கடந்தால் ஆர��ம் நஞ்� என்ற
க�த்ைத�ம், கிட்�ய ெபா�ைள எட்�ய மட்�ம் எல்லார்க்�ம் ெகா�த்�
உண்ணேவண்�ம் என்ற க�த்திைன�ம் கவிமணி �லப் ப�த்தி�ள்ளார். 
‘ஒளைவ�ம் இைடச்சி�வ�ம்’ என்ற பாடல், ஆழக் கற்றா�ம் அடக்கம்
மிகத்ேதைவ என்பதைன�ம் ‘�த்த�ம் ஏைழச் சி�வ�ம்’ என்ற பாடல்
பிற�க்� நன்ைம ெசய்பவர் ேமற்�வத்தார் என்�ம், தீைம ெசய்பவர் தீண்ட
ஒண்ணாதார் என்�ம் �றிப்பி�கின்றன. 

ெபரிேயாைரப் ேபாற்�தல்
�ழந்ைதக�க்�ப் ெபரிேயார்பால் ேபரன்�ம் மதிப்�ம் ெப�க ேவண்�ம்
என்பதைனச் சில பாடங்களில் கவிமணி வற்��த்�கின்றார். ஒளைவக்
கிழவியின் அ�ைமயிைன, 

��க் காகக் கவிபா�ம்
�னக் கிழவி அவ�ைரைய
வா�ம் வாழ்வில் ஒ�நா�ம்
மறேவாம் மறேவாம் மறேவாேம! 

என்�ம், தி�வள்�வைர, 
சாதி ஒன்ேறயாம்-தமிழர்
சமயம் ஒன்ேறயாம்
நீதி ஒன்ேறயாம்-என்�
நிைலநி�த்தி நின்ேறான் 

என்�ம், கம்பைன, 

ஆரியம் நன்�ணர்ந்ேதான்-தமிழின்
ஆழம் அளந்�கண்ேடான்;

மாரி மைழேபாலக்-கவியின்
மைழெபாழிந் தி�ேவான் 

என்�ம், அமரகவி பாரதியிைன, 

ஊரறிய நாடறிய உண்ைம ெயல்லாம்
ஒ�வைர�ம் அஞ்சாமல் எ�த்� ைரத்ேதான்
ஆர�தம் அைனயகவி பா�த் தந்ேதான்
அமரகவி ெயன்ெறவ�ம் �கழ்ப் ெபற்ேறான் 



என்�ம் பா��ள்ளார். 
வாழ்க்ைக நீதிகள்

வள�ம் இளம்ெச�க்� உரம் ஊட்�க் கைள கைளந்� நீர்பாய்ச்சி காவல்
ெசய்தால் கதிரவன் ஒளியின் �ைண�டன் அப் பயிர் நன்� ெசழித்�
வள�ம். இம்�ைறயில் இளம் ெநஞ்சில் உயரிய க�த்�கைள எளிய
ெசாற்களால் ��த்தி, அரிய வாழ்க்ைகத் தத்�வங்கள்
ெவளிப்ப�த்தி�ள்ளார். வாழ்க்ைகத் தத்�வங்கள் என்ற தைலப்பைமந்த
கவிைதயில், ‘நாேம நமக்�த் �ைணயானால், நா�ம் ெபா��ம் நற்�க�ம்,
தாேம நம்ைமத்ேத�வ�ம்’ என்�ம் ‘ெநஞ்சிற் க�ைண�ம் ேநய�ம் விஞ்�ம்
ெபா�ைம�ம் ெகாண்டவர்க்� ெவல்�ம் பைடகள் ேவ� ேவண்டா’என்�ம்,
உள்ளம் ெபா�ந்தி ஊக்கம் ெப�க உைழத்தால்  தைடகள் ெபா�யாகிப் பள்ளம்
உயர்ேமடா�ம் என்�ம் �றி, இ�தியில், 

கால நதியின் கதியதினில்
கட�ள் ஆைண காண்பீேரல்
ஞால மீ� �கெமல்லாம்
நா�ம் அைடந்� வாழ்வீேர! 
என்�ம் ெதய்வ நம்பிக்ைகைய, கட�ள் ஆைணைய வற்��த்�கின்றார். 

‘ைதப்ெபாங்கல்’ என்ற கவிைதயில், ெபாங்கல் ெபாங்கி ��ந்த பிற�
கட��க்�, �தலி�ம் காகத்�க்� அ�த்�ம், பின்னர் உடன்
இ�ந்ேதார்க்�ம் வழங்கி ஒக்க உண்� மகி�ம் பாங்கிைன�ம் எ�த்�
ெமாழிகின்றார். 
கவிமணி காட்�ம் உவைம நல�ம் நைகச்�ைவத் திற�ம் 
கவிமணி ைகயா�ம் உவைமகள் எளியன; இனியன. ‘�மகளின்
�ன்னைகேடால் �த்தி�ேவாம்’ என்�ம், ‘கம்பன் பாமணக்�ம்
தமிழிைனப்ேபால் பரிமளிப்ேபாம்’ என்�ம் பா�ம் பாடல்களில் உவைமயின்
எளிைமையக் காணலாம். 

‘தீபாவளிப் பண்�ைக’ என்ற பாட்�ல், 

இட்�லி வீரர்ெதன் னிந்தியராம்-என்ப�
இன்� காம் காட்� வி�ேவாம், அடா!
சட்�னி நண்பன் �ைண யி�க்க-அதில்
சந்ேதகம் உண்ேடா? நீ ெசால்வாய், அடா! 
என்ற பாடலில், நைகச்�ைவ ெகாப்பளித்� வ�வதைனக் காணலாம். 



உைழப்�ம் உடல் கல�ம்
‘உைழப்பின் வாரா உ�திகள் உளேவா?’ என்பர் ெபரியர். கவிமணி�ம்,
‘ஆக்கம் ேவண்�ெமனில், நன்ைம  அைடய ேவண்�ெமனில், ஊக்கம்
ேவண்�மப்பா, ஓயா� உைழக்க ேவண்�மப்பா எள்� ��கிறார். 

�ைழக் ��த்தா�ம் �ளித்தபிற� ��க்க ேவண்� ெமன்�ம், ஏைழேய
ஆனா�ம் இரவில் நன்றாய் உறங்க ேவண்�ெமன்�ம் அறி��த்�கின்றார்.
�� ஆண்�கள் வாழ்வதன் ரகசியத்ைதப் பின் வ�மா� ��கின்றார்: 
�ய காற்�ம் கன்னி�ம்
�ண்டப் பசித்த பின் உண�ம்
ேநாைய ஒட்� வி�ம், அப்பா!
�� வய�ம் த�ம், அப்பா! 
அ�த்�, 

காைல மாைல உலாவிகிதம்
காற்� வாங்கி வ�ேவாரின்
காைலத் ெதாட்�க் �ம்பிட்�க்
காலன் ஓ�ப் ேபாவாேன! 

என்� ��கிறார். இங்�க் கவிமணியின் ெசால்� �ைற (the technique

of expression)நயம்பட அைமந்�ள்ள�. 

கவிமணி உணர்த்�ம் ேதசியம்

பாரதியாரின் கவிைத ெவறிையேயா ேதசிய ஆேவசத்ைதேயா கவிமணியிடம்
காண்பதற்� இல்ைல. எனி�ம், கவிமணியின் கவிைதத் திறன் ேபால்
ேதசிய உணர்ச்சி�ம் நம் பாராட்�க்� உரியேத. 

ைகத்திறன் பாட்�ேல ‘நா�ய சீர் நாடைடய’ என்� ெதாடங்�ம் பாடைல
அ�பவித்த �மரன் வாசகர்களில் சிலர், ேதசிக விநாயகம் பிள்ைளையத்
ேதசிய விநாயகம் பிள்ைள என்�ம் வாய் �ளிரக் �றிப்பிடலாயினர். 
பாரதிைய�ம் கவிமணிைய�ம் ஒப்� ேநாக்கிய ராஜாஜி பின்வ�மா�
�றி�ள்ளார். ‘பாரதி காட்�ப் �ளியமரம்  ேபான்றவர்; கா� �ர�, உயிர்
இ�க்�ம்; �ளிப்� உரம் இ�க்�ம். கவிமணியின் கவிைதயில் நகா� ேவைல
மி�ந்தி�க்�ம். பிற� அன்� மிளி�ம். அத்தைகய கவி ேதசிக விநாயகம்
பிள்ைள;”[9] இ� ஓரள� உண்ைமதான். 

https://ta.wikisource.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%8B%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D/4#cite_note-9


ேமற்காட்�ய ப�திகள் கவிமணியின் ேதசியப் பற்ைற உணர்த்�ம். ‘தாயிற்
சிறந்ததப்பா பிறந்த தாய் நா�’ என்� தாய்நாட்�ப் பற்ைற ஊட்�, “ேபணி நம்
சந்தத் தமிழ் வளர்ப்ேபாம், தாய் நாட்�க்ேக உைழப்ேபாம்” என்�. தமிழ்ப்
பற்ைற�ம் நாட்�ப் பற்ைற�ம் விளக்கி, ‘காந்தி அ�கைள அன்ேபா�
சிந்தைன ெசய்ேவாம்’ என்� ெசால்லி, பாரில் உயர்ந்த இமயமைலைய�ம்,
அதன் சிகரத்தில் பறக்�ம் ேதசக் ெகா�ைய�ம் காட்�, 

மானம் உ�வாக வந்தெகா� - இைத
மா�றச் ெசய்வ� பாவம், பாவம்!
ஊனில் உயி�ள்ள கால மல்லாம்-மிக
ஊக்கமாய் கின்�.நாம் காத்தி�ேவாம் 

என்� நாட்�ப் பற்�ணர்ேவா� நவில்கின்றார். ‘உத்தமனாம் அந்தணைனக்
காந்தி அ�கைள அன்ேபா� சிந்தைன ெசய் ெநஞ்ேச தினம்’ என்�
காந்திய�கைளப் ேபாற்�கின்றார். இ�தியில், உலகெமல்லாம் ஒ� ��ம்ப
மாக வாழ ேவண்�ம் என்பதைன, 

உலக மக்கெளலாம்-அன்ேபா�
ஒ� தாய் மக்கைளப் ேபால்
கலகமின்றி வா�ம்-காலம்
காண ேவண்�மப்பா! 
என்ற பாடலில் கவிமணி சிறப்பாகக் �றிப்பிட்�ள்ளார். கவிமணியின்
கதர்ப்பற்�ம் காந்தியப்பற்�ம் நா� அறிந்தைவ. 

���ைர
கவிமணி �ழந்ைதகளின் மனத்ைத நன்� அறிந்தவர்,�ழந்ைதகளின்
ேபச்சில் மகிழ்பவர், அவர்கேளா� உைரயாட வி�ம்�வர். 
“அவர்(கவிமணி) �ழந்ைதகளின் மனத்ைத நங்� அறிந்தவர்;
�ழந்ைதகேளா� இனிைமயாகப் ேப�வதில் ஆைச உைடயவர்;
�ழந்ைதக�ைடய ேபச்ைச�ம் அவற்றின் இைடயிடேய ேதான்�ம்
பளிச்ெசன்� ேதான்�ம் உவைமகைள�ம் எண்ணி
மகிழ்பவர்.”[10] இவ்வா� தி�.ெப.நா. அப்�சாமி அவர்கள்
�றிப்பி�கின்றார். 

‘கவிமணி’ என்�ம் பட்டம் ெசன்ைன மாகாணத் தமிழ்ச் சங்க அன்பர்களால்
ெசன்ைன பச்ைசயப்பன் கல்�ரியில் தமிழேவள் உமாமேக�வரன் பிள்ைள
அவர்களால் 1940 ஆம் ஆண்� �சம்பர் 24 ஆம் நாள் தரப்பட்ட�.
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கவிமணி என்ற தம் ெபய�க்� ஏற்ப நல்ல கவித்�வத்ேதா� மணியான
கவிைதகைளத் தமிழ் நாட்�ச் சி�வர் சி�மியர்க்காக வழங்கிய ெப�ைம
ேதசிக விநாயகம் பிள்ைளையச் சா�ம். பாரதியார் �ப்ெப�ம் பாடல்வழி
எப்ேபா�ம் தமிழ் மக்களால் நிைன� �ரப்ப�வ� ேபால, கவிமணி
அவர்க�ம் தாம் இயற்றிய �ழந்ைத பாடல்களால் தமிழ்�� நல்�லகத்தால்
என்ெறன்�ம் நிைன��ரப் ெப�வர் என்ப� உ�தி. 

1. ↑ �றநா��, 188 

2. ↑ அகநா��, 54:17-20. 

3. ↑ �டர், கவிமணி மலர், பக்கம். 35. 

4. ↑ தமிழ்ச்�டர் மணிகள்-ப. 423 

5. ↑ �ழந்ைத இலக்கிய வரலா�, ப. 27. 

6. ↑ ெச. சதாசிவம், கவிமணி ேதசிக விநாயகம் பிள்ைள,ப-118 

7. ↑ சி�பாணாற்�ப் பைட ; 55-61 

8. ↑ கவிமணி ேதசிக விநாயகம் பிள்ைள, ப. 120. சா-5 

9. ↑ பி ஸ்ரீ. நானறிந்த தமிழ் மணிகள் ப. 52. 

10. ↑ �டர்: கவிமணி மலர். 1965, தில்லித் தமிழ்ச் சங்கம்-ப.49 
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5. ஆய்�த் தமிழ் வளர்த்த அறிஞர்
 

பத்ெதான்பதாம் �ற்றாண்�ன் �ற்ப�தியி�ம் இ�பதாம் �ற்றாண்�ன்
பிற்ப�தியி�ம் இவ் ைவயகத்தில் வாழ்வாங்� வாழ்ந்� அ�ந்தமிழ்த்
ெதாண்டாற்றிய தமிழ்ச் சான்ேறார் சில�ள் �றிப்பிடத் தக்கவர் �.

இராகைவ யங்கார் அவர்கள். தமிழ் ெமாழிப் �லைம�ம் வடெமாழிப்
�லைம�ம், ஆங்கில அறி�ம். மிக்கவர். ேச�பதிகளின் ஆதரவா�ம்,
ம�ைரத் தமிழ்ச் சங்கத் ெதாடர்பா�ம், தம் விடா �யற்சியா�ம் இவர்
கற்�த் �ைறேபாய தமிழ்த் �ைறகள் பல. இவர் ஒ� சிறந்த
ஆராய்ச்சியாளர். பதிப்பாசிரியர்; இதழாசிரியர்; ெசாற்ெபாழிவாளர்; கவிஞர்.
இத்த� சீர்ைமயாளர் தம் வாழ்க்ைக வரலாற்ைற�ம், தமிழ்த் தாய்க்� அவர்
ஆற்றிய ெதாண்�கைள�ம் �றித்� இவண் காண்ேபாம். 

வாழ்க்ைக வரலா�
பிறப்�ம் வளர்ப்�ம்
1878ஆம் ஆண்�ல் இராமநாத�ரம் மாவட்டத்தில் இராமநாத�ரம் சமஸ்தான
வித்�வானாக விளங்கிய சதாவ தானம் �த்��வாமி ஐயங்கார்
அவர்க�க்� ஒ� மகனாகப் பிறந்தவர். ைவணவ �லத்ைதச் சார்ந்தவர்.
இளவயதிேலேய �த்��வாமி ஐயங்கார் இறந்� விட்டதால், அவர்தம்
மாணவர் பாண்�த்�ைரத் ேதவர் அவர்கள் இவைர வளர்த்� வந்தார். 

ெதாழில்
�. இராகைவயங்கார் அவர்கள் தம் பதிெனட்டாம் அகைவயிேலேய தம்
வளர்ப்�த் தந்ைத பாண்�த்�ைரத் ேதவர் அவர்களின் அைவக்களப் �லவர்
ஆனார். 1901ஆம் ஆண்�ல் ெசந்தமிழ்க் கல்�ரியில் ஆசிரியராகச்
ேசர்ந்� �ன்� ஆண்�கள் தமிழாசிரியப் பணி �ரிந்தார். 1904ஆம்
ஆண்�ல், பாண்�த்�ைரத் ேதவர் அவர்களால் 1901ஆம் ஆண்�ல்
ெசந்தமிழ்க் கல்�ரி, பாண்�யன் �த்தகசாைல இரண்ைட�ம் உடன்
அைமத்�த் ெதாடங்கப் ெபற்ற ெசந்தமிழ் என்ற இதழின் ஆசிரியப்
ெபா�ப்ைப ஏற்றார். ெதாடர்ந்� எட்டாண்�கள் ெசந்தமிழ் இதழ்
ஆசிரியராகப் பணி �ரிந்தார். இக்காலத்ேத இவர் தமிழ் ஆராய்ச்சி உலகிற்�
அளித்த ெகாைட அளவிடற்கரிய�. 1913 �தல் 1939 வைர ஏறத்தாழ
இ�பத்தா� ஆண்�கள் தமிழ்ப் ேபரகராதிக் ��வில் ஒ�வராக, தைலைமத்



தமிழ்ப் பண்�தராக அைமந்�, தமிழ்ப் ேபரகராதி ஒன்� உ�ப் ெப�வதற்�க்
காரணமாகத் திகழ்ந்தார். இதன் காரண மாக அரசாங்கத்தார். இவ�க்�
‘இராவ் சாகிப்’ என்�ம் வி�திைன வழங்கிப் ெப�ைமப்ப�த்தினர்.
1944ஆம் இலேயாலாக் கல்�ரியில் பி.ஓ.எல். வ�ப்�கள் ெதாடங்கப்
ெபற்றேபா�, இக்கல்�ரியில் ேபராசிரியர் ெபா�ப்� ஏற்றார். 1945ஆம்
ஆண்�ல் தி�விதாங்�ர்ப் பல்கைலக் கழகத்தில் அழகப்ப வள்ளல் அவர்கள்
நன்ெகாைடயால் ேதாற்றம் ெபற்ற தமிழ் ஆராய்ச்சித் �ைறயின் ேபராசிரியர்
பதவிைய �தன் �தலில் அணி ெசய்த ெப�ைம இவைரேய சா�ம்.
தி�வனந்த�ரத்தில் ேகாட்ைடக்�ள் பத்பநாப �வாமி ேகாவிலின் அ�கில்
உள்ள ஒ� வீட்�ல் தம் மைனயா�டன் தங்கி இ�ந்தார். இைற வழிபாட்�ல்
ஈ�பா�ைடய இவர் தி�விதாங்�ர் மன்னரின் அன்ைபப் ெபற்றவர்.
தி�விதாங்�ர்ப் பல்கைலக்கழகத்தில் ேபராசிரிய  ராக இ�ந்தேபா�
இவ�க்� உதவியாளராக இ�ந்தவர் தி�. கி�ஷ்ண ஐயங்கார் அவர்கள்
ஆவர். 1951ஆம் ஆண்�ல் அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழகக்
கம்பராமாயணப் பதிப்பாசிரியர் ��வில் ஒ�வராக இ�ந்�
அக்காப்பியத்திற்� உைர விளக்க�ம், பாடேபத ஆராய்ச்சி�ம் எ�தித்
தமிழ்த் ெதாண்டாற்றினார். பதிெனட்� அகைவயில் தமிழ்த் ெதாண்டாற்றத்
ெதாடங்கிய . இவர் தம் வாழ்நாள் ��ைம�ம் தமி�க்காக உைழத்�த்
தமி�க்காக வாழ்ந்� தம் எண்பத்திரண்டாம் அகைவயில் இைறவன�
ேசர்ந்தார். 
தமிழ்த் ெதாண்�

�. இராகைவயங்கார் அவர்களின் வாழ்க்ைக வரலாற்ைற ேநாக்�ம்ேபா�,

அவர் வாழ்நாள் ��ைம�ம் தமிழ்த்தாைய அணி ெசய்வதிேலேய கழிந்தைம
ெவள்ளிைட மைலயாகிற�. ஏறத்தாழ அ�பத்� நான்� ஆண்�கள் தமிழ்த்
ெதாண்டாற்றிய தமிழ்ப் ெபரியார் �. இராகைவயங்கார் அவர்களின்
அ�ஞ்ெசயல்கைள இனிக் காண்ேபாம். 
ஆராய்ச்சி ேவந்தர் �. இராகைவயங்கார் 
�. இராகைவயங்கார் அவர்கைள ஆராய்ச்சி உலக �ன்ேனா� என்�
அறிஞர்கள் ஏத்�வர். �ப்ப�க்�ம் ேமற்பட்ட �ல்கள் இவ�ைடய
ைகவண்ணத்தால் உ�ப் ெபற்றன. அவற்�ள் பதினான்� �ல்கள் ஆராய்ச்சி
�ல்கள். இவற்�ள் கால/வரலாற்� ஆராய்ச்சி பற்றியன சில; இலக்கிய
ஆராய்ச்சி ெதாடர்பானைவ பல; இலக்கண ஆராய்ச்சி பற்றியன சில. 

கால வரலாற்� ஆராய்ச்சி பற்றியன



�. இராகைவயங்கார் அவர்களின் �யற்சியில் ெவளி வந்த �தல்நான்�
�ல்க�ேம கால / வரலாற்� ஆராய்ச்சிக  ளாகேவ மலர்ந்�ள்ளன. அைவ 1.

ேவளிர் வரலா�, 2. ேசரன் ெசங்�ட்�வன், 3. ஆழ்வார்கள் காலநிைல, 4.

சாசனத் தமிழ்க்கவி சரிதம் என்பன. 

�. இராகைவயங்கார் அவர்களின் ஆராய்ச்சி �ல் நிரலில் �தல் இடம்
ெப�வ� ‘ேவளிர் வரலா�’ என்ப�. இந்�ல் 1905ஆம் ஆண்�ல்
ெவளியிடப் ெபற்ற�. ம�ைரத் தமிழ்ச்சங்க ஆண்� விழாவில் ஆற்றிய
உைரயின் வ�வம் இந்�ல். இந்�ல் ‘ெசந்தமிழ்’ இதழி�ம் ெவளி
வந்�ள்ள�, ேவளிர் என்ற ெசால் ேவளாளர் என்ற தனிப்பட்ட ஓர்
இனத்தவைரக் �றிக்கிற� என்� �ட்�, அவ் வினத்தவரின் வரலாறாக
நச்சினார்க்கினியர் �றிய ெசய்திகைளப் பிற இலக்கிய சாசனச்
சான்�க�டன் உ�திப்ப�த்தி, இவ்வினத்தவர் தமிழகத்தில் ��ேயறிய
காலம் கி. பி. பத்தாம் �ற்றாண்� என்� வைரயைற ெசய்கின்ற�. 

அ�த்� 1915ல் ெவளிவந்த ‘ேசரன் ெசங்�ட்�வன்’ என்ற �ல்
ெசங்�ட்�வனின் வரலாற்ைற ஆய்வ�. ெசங்�ட்�வைனப் பற்றிய பல்ேவ�
ெசய்திக�ம் பதிற்�ப்பத்�, சிலப்பதிகாரம், �றநா�� இவற்றின்
அ�ப்பைடயில் விளக்கம் ெப�கின்றன. சிலப்பதிகார வஞ்சிக் காண்டத்ைத
இனிய உைரநைடயில் விளக்�ம் இந்�ல், இவர்தம் �லைமத் திறத்திற்�ம்
ஆராய்ச்சி வன்ைமக்�ம் தக்கேதார் காட்டா�ம். 
1926ஆம் ஆண்�ல் தமிழ் உலகத்தில் உலா வந்த� ‘ஆழ்வார்கள் கால நிைல’

என்ற �ல். ஈேராட்� இலக்கியச் சங்கத்தில் எச்.ஏ. பாப்லி �ைரயின்
அைழப்பின் ேபரில் ஆற்றிய ஆராய்ச்சி உைரயின் வ�வேம இந்�ல். 

சா–6  ஆழ்வார்கள் பாடல்களில் அ�கிக் காணப்ப�ம் சில ெசய்திகைளக்
ெகாண்� பிற சான்�க�டன் ஒப்� ேநாக்கி ஆழ்வார்களின் காலநிைல
வைரய�க்கப்ப�கின்ற�. 

அ�த்ததாக 1929ஆம் ஆண்�ல் ெவளிவந்த சாசனத் தமிழ்க்கவி சரிதம்
ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகத்தில் �லவர் பற்றி ஆற்றிய உைரயின் வ�வம்.
இதில் எண்ப�க்�ம் ேமற்பட்ட �லவர்கைளப் பற்றிய ெசய்திகள் அைனத்�ம்
இலக்கியச் சான்�க�ட�ம், சாசனச் சான்�க�ட�ம்
ெமாழியப்ப�கின்றன. ேசனாவைரய�ம் பரிேமலழக�ம் சமகாலத்தவர்
என்பைத இந்�லில் இவர் ெதளி�ப�த்�கின்றார். 
ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழகத்தில் ஆற்றிய ெசாற் ெபாழிவின் எஞ்சிய ப�தி
‘இலக்கிய சாசன வழக்கா�கள்’ என்ற ெபயரில் �லாக ெவளியிடப்



ெபற்ற�. இஃ� இவர் மைற�க்�ப்பின் ெவளிவந்த �லா�ம்; அரசர்,
தைலவர் வழக்�கைளப் பற்றிய கட்�ைரகளின் ெதா�ப்பா�ம். இ�
ெசன்ைன அரசாங்கப் �த்தக ெவளியீட்�க் ��வினரால் ெவளியிடப்
ெபற்ற�. கல்ெவட்�க�ம், இலக்கியங்க�ம் தமிழிலக்கியக் காலப் பரப்ைப
ஆராய்வதற்� உதவி �ரிவைத இந்�ல் ெதளிவாக்�கிற�. ஆழ்வார்
நாயன்மார் பாடல் களில் இடம்ெப�ம் ெசால் வழக்�கள் சாசனங்களில் பயி�
மாற்ைற இந்�ல் விளக்கம் ெசய்கிற�. 

இலக்கிய ஆராய்ச்சி

இலக்கிய ஆராய்ச்சியாக மலர்ந்த �ல்கள் பல. 1938ஆம் ஆண்�ல்
ேபராசிரியரின் மணிவிழா நிைனவாக ‘ஆராய்ச்சித் ெதா�தி’ என்ற �ல்
ெவளிவந்த�. �ப்பத்ைதந்� கட்�ைரகள் இந்�லின்கண் இடம்
ெபற்�ள்ளன. ஆராய்ச்சிக் கட்�ைரகள் . பலவற்றின் ெதா�ப்� �ல்
இ�. 1947ஆம் ஆண்�ல் ‘ேசர ேவந்தர் ெசய்�ட் ேகாைவ’ என்ற �லின்
�தற் ப�தி ெவளிவந்த�. தி�விதாங்�ர்ப் பல்கைலக்கழக ஆராய்ச்சித்
�ைறயில் ேபராசிரியராகப் ெபா�ப்ேபற்� �ன்� ஆண்�களில் இந்�ல்
ெவளிவந்த�. இப்பல்கைலக்கழகம் ெவளியிட்ட �தல் ஆராய்ச்சி �ல் இ�.

இைத உ�வாக்�ம் ெப�ைம �. இராகைவயங்கார் அவர் கைளேய சா�ம்.
இ� சங்க காலச் ேசர ேவந்தர்கைளப் பற்றிய ெதா�ப்� �ல். பாடல் ெபற்ற
ேசர ேவந்தர், பா�ய ேசரேவந்தர், ேசரேவந்தர் கிைளயினர், ேசரேவந்தர் நா�
நகர் �தலியன, ேசர மண்டலப் ப�திகைள ஆண்ட பிற தைலவர்கள் என்ற
ஐந்� பிரி�களாக இந்�ல் அைமந் �ள்ள�. 

1951ஆம் ஆண்�ல் இந்�லின் இரண்டாம் ெதா�தி ெவளியிடப் ெபற்ற�.

இஃ� இைடக்கால பிற்காலச் ேசர ேவந்தர்கைளப் பற்றிய பாடல்களின்
ெதா�ப்� �ல். இதில் பாடல் ெபற்ற ேசரேவந்தர், பா�ய ேசரேவந்தர்,
ேசரநா�, நகர் �தலியன, ேசரர் வரலா� என்�ம் பிரி�கள் அடங்கி
�ள்ளன. 

ஆராய்ச்சிக் �றிப்�க�டன் ெதா�க்கப்பட்ட இந்�ல் ேசரர் ெதாடர்பான
இலக்கிய வரலாற்� ஆராய்ச்சிக�க்�த் �ைணயாக அைமகின்ற�. 

1948ல் ‘ெசந்தமிழ் வளர்த்த ேதவர்கள்’ என்ற ெபயரிய �ல் ேதாற்றம்
ெபற்ற�. இ� கடந்த �ற்றாண்�ல் ேதான்றித் தமிழ் வளர்த்த ேச� நாட்�ப்
ெப�மக்களின் வரலாற்ைறக் ��கின்ற�. 

1950-ஆம் ஆண்�ல் ‘Some Aspects of Kerala and Tamil

Literature’ என்ற �ல் ெவளிவந்த�. தி�விதாங்�ர்ப்



பல்கைலக்கழகத்தில் ஆற்றிய ெசாற்ெபாழி�களின் வ�வம் இந்�ல். தமிழில்
ஆற்றிய உைரயிைன ெமாழி ெபயர்த்�  ஆங்கிலத்தில் இந்�ல்
எ�தப்ெபற்ற�. இந்�ல் இரண்� ப�திகளாக தி�விதாங்�ர்ப் பல்கைலக்
கழகத்தினரால் ெவளியிடப்ெபற்ற�. 

இந்த ஆண்�ேலேய ெவளிவந்த ‘இலக்கியக் கட்�ைரகள்’ என்ற �ல்
வாெனாலிப் ேபச்�கள், இதழில் ெவளிவந்த கட்�ைரகள் சிலவற்றின்
ெதா�ப்� �லா�ம். இந்�லில் இடம் ெபற்ற அைனத்�க் கட்�ைரக�ம்
இலக்கிய விளக்கமாக அைமந்தனவா�ம். 

அ�த்� 1959ஆம் ஆண்�ல் ெவளியிடப்ெபற்ற கட்�ைர மணிகள்
ெதரிந்ெத�த்த பதினான்� ஆராய்ச்சிக் கட்�ைரகளின் ெதா�ப்� �ல்
எனலாம். 
�. இராகைவயங்கார் அவர்களின் மைற�க்�ப் பின் ெவளிவந்த ‘ெதய்வப்
�லவர் கம்பர்’ என்ற ெபயரிய �ல் 1969ஆம் ஆண்�ல் தமிழ் உலகிற்�
அறி�கமாகிய�. கம்பராமாயண விமரிசனக் கட்�ைரகள் இந்�லின்கண்
இடம் ெப�கின்றன. 

1939ஆம் ஆண்�ல் ெவளியிடப் ெபற்ற ‘தி�விடெவந்ைத எம்ெப�மான்’

என்ற �ல் தி�மங்ைக ஆழ்வார் பா�ய பாடல்களின் விளக்கமா�ம். 

இலக்கண ஆராய்ச்சி
ேபராசிரியரின் இலக்கண ஆராய்ச்சி �ல்க�ள் தைலைம இடம் ெப�வ�
ெதால்காப்பியப் ெபா�ளதிகார ஆராய்ச்சி என்ற �லா�ம். இந்�ல்
1912ஆம் ஆண்� இலங்ைகச் ெசல்வர் �. �ரீகாந்தன் என்பவர் நடத்திய
ெதால்காப்பியப் ெபா�ளதிகார ஆராய்ச்சிப் ேபாட்�யில் �தன்ைமப் பரி�
ெபற்ற�. ெதால்காப்பியப் ெபா�ளதிகாரத்ைத எளிய �ைறயில்
மாணவர்க�க்�ப் பயன்படத்தக்க வைகயில் இந் �ைல ஆசிரியர்
இயற்றி�ள்ளார். ெதால்காப்பியத்�ட் காணப்ப�ம் அகப்�ற ஒ�க்கங்கைளத்
ெதள்ளிதின் விளக்�கிற� இந்�ல். 

1958ஆம் ஆண்�ன் �. இராகைவயங்கார் அவர்களின் எண்பதாம் ஆண்�
நிைனவாக ெவளியிடப் ெபற்ற� விைனத்திரி� விளக்கம். இஃ� ஒ�
ெசய்�ள் இலக்கண �ல். விைன விகற்பங்கைளப் பன்னிரண்�
வாய்பா�களில் காட்�, அவ்வாய்பா�கள் ெசயல்ப�ம் ஆற்றிைன ஐம்ப�
�ற்பாக்களில் விளக்�கின்ற� இந்�ல். 3020 விைனப் ப�திகள்
அைனத்�ம் காண்ேபார்க்� எளிதில் �லப்ப�ம் வண்ணம் தனியாக
அட்டவைணப்ப�த்தப்பட்�ள்ள திறம் ேபாற்�தற்�ரிய�. 



சங்க, இைடக்காலத் தமிழ் ஒலிகள் ெபயர் விைனகைள அைடந்த
வ�வங்கைளப்பற்றிய �திய ெசய்திகைள ெமாழி வரலாற்� அ�ப்பைடயில், 1.

ெதால்காப்பியத்�க் கண்ட பைழய வழக்�கள், 2. ெதால்காப்பியனா�ம்
�ள்ளி எ�த்�க் க�ம், 3. அ�கி வழங்கிய சில விைன விகற்பங்கள், 4.

ஆய்தேவாைச-என்ற நான்� கட்�ைரகளில் �லப்ப�த்�கின்றார். 
அகராதி ஆராய்ச்சி

ஏறத்தாழ இ�பத்தா� ஆண்�கள் அகராதிப்பணியில் ஈ�பட்ட �.

இராகைவயங்கார் அவர்கள், ‘தமிழ்ப் ேபரகராதி’ உ�வாவதற்�க் காரணமாக
இ�ந்தேதா� அைமயாமல், நிகண்டகராதி, �ற்ெபா�ட் �றிப்பகராதி இைவ
ெவளிவ�வதற்�ம் காரணமாக இ�ந்தார். நிகண் டகராதி அச்ேசறவில்ைல. 

திவாகரம், பிங்கலம் உரிச்ெசால் நிகண்�, �டாமணி என்�ம் நான்�
நிகண்�களி�ம் இடம் ெபற்ற ெசாற்க�க்  �ரிய ெபா�ைளத் தந்�, அ�ர
நிரலில் அைமக்கப்ெபற்ற �ல் நிகண்டகராதி என்ப�. இ� பின்னாளில்
திவாகரப் பதிப்பிற்�ப் ெபரி�ம் பயன்பட்ட�. 

‘�ற்ெபா�ட் �றிப்பகராதி’ ேதவாரம், தி�க்ேகாைவயார், நற்றிைண,

��ந்ெதாைக �தலிய இலக்கிய �ல்களி�ம், இைறயனார் களவியல் உைர,
வீர ேசாழியம் �தலிய இலக்கண �ல்களி�ம் �றப்பட்�ள்ள ெபா�ள்கைள
அகர நிரலில் அைமத்�க் ��வதா�ம். 

பதிப்பாசிரியர் �. இராகைவயங்கார் 
பதிப்பாசிரியர் �. இராகைவயங்கார் அவர்கள் பதிப்பித்த �ல்கள்
பன்னிரண்�. இந்�ல்களில் பாட ேபதங்க�ம் ஆராய்ச்சிக் �றிப்�க�ம்
அைமந்� காணப்ப�வதால், ஏ�கைள ஒப்�ேநாக்கி இந்�ல்கைளப் பதிப்பித்
�ள்ளார் என்ப� ேபாத�ம். இவர் �தன்�தலில் பதிப்பித்த �ல் ‘தி�க்�றள்
பரிேமலழகர் உைர�டன்’ என்ப�. 1910ல் பதிப்பிக்கப்ெபற்ற இந்�ல்
ைகயடக்கப் பதிப்பாக ெவளியிடப்ெபற்ற�. 

‘ெசந்தமிழ்ப் பத்திரிைக’யில் ெவளிவந்� தனி �ல்களாகப் பதிப்பிக்கப்
ெபற்றைவ; 1. நரிவி�த்தம் (அ�ம்பத உைர�டன்) 2. சிதம்பரப் பாட்�யல்
உைர�டன், 3. தி�க் கலம்பகம் உைர�டன், 4. விக்கிரம ேசாழ�லா, 5.

சந்திராேலாகம், 6. ேகசவப் ெப�மாள் இரட்ைட மணிமாைல என்பன. 

சங்க �ற்ெறாைககள் ேபாலத் தனிப்பாடல்கள் பல வற்றிைனப்
ெப�ந்ெதாைக' என்ற ெபயரில் 1936ல் ஒ� �லாகப் பதிப்பித்தார். 2200

பாடல்கள் ெகாண்ட இந் �ல், 1. கட�ள் வாழ்த்தியல், 2. அறிவியல், 3.



ெபா� ளியல் என �ன்� ெப�ம் பிரி�களாகப்
பிரிக்கப்பட்�ள்ள� பின்னாளில் பல தமிழறிஞர்க�ம் எ�த்தாளத் தக்க
வைகயில் இந்த �ல் அைமந்�ள்ள�. 

1936ஆம் ஆண்�ல் ெப�ந்ெதாைகையப் பதிப்பித்த அேத ஆண்�ல்
‘தி�ைவ�ந்தன் பிள்ைளத்தமிழ்’ என்ற �ல் பதிப்பிக்கப்ெபற்ற�. 

1949ஆம் ஆண்�ல் தி�விதாங்�ர்ப் பல்கைலக்கழக ஆராய்ச்சித்�ைறப்
ேபராசிரியராக இ�ந்த ஞான்� ‘அரிச்சந்திர ெவண்பா’ என்ற ஒ� �லிைனப்
பதிப்பித். �ள்ளார். 
1951ஆம் ஆண்�ல் அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழகத்தில் கம்பராமாயணப்
பதிப்பாசிரியர் ��வில் ஒ�வராக இ�ந்� கம்பராமாயணப் ப�திகைளப்
பதிப்பித்�ள்ளார் என்ப� �ன்னேர �றப்பட்ட�. 

1953ஆம் ஆண்�ல் சிராமைலக் கல்ெவட்�ல் கண்ெட�க்கப்பட்ட ஆந்தாதி
ஒன்� ‘திரிசிராமைல அந்தாதி’ என்ற ெபயரில் பதிப்பித்�
ெவளியிடப்பட்�ள்ள�. 

1958, 59ஆம் ஆண்�களில் கம்பராமாயண �ந்தர காண்டப் ப�திகைள
உைர�டன் பதிப்பித்�ள்ளார். இ� அண்ணாமைலப் பல்கைலக் கழக
ெவளியீடாக ெவளி வந்�ள்ள�. 

ேம�ம் இவர் பாட அைமதிபற்றி ஆராய்ச்சி ெசய்�ம், அவற்றின் ெபா�ள்
நயத்ைத விளக்கி�ம் பல கட்�ைரகள் எ�தி�ள்ளார். காட்டாகக்
‘கலிங்கத்�ப் பரணி’ ஆழ்வார்களின் அ�ளிச் ெசயல்கள் இவற்ைறக்
�றலாம். 
உைரயாசிரியர் �. இராகைவயங்கார் 

�ல்கள் பலவற்ைற ஆய்ந்�ம் பதிப்பித்�ம் ஆராய்ச்சி ேவந்தராக�ம்,
பதிப்பாசிரியராக�ம் திகழ்ந்த �. இராகைவ யங்கார் அவர்கள் சில
�ல்க�க்� உைர�ம் கண்�ள்ளார். அவற்�ள் �றிப்பிடத்தக்கன
கம்பராமாயண �ந்தரகாண்டப் ப�திகள்; தி�மங்ைகயாழ்வார் பா�ய
பா�ரத்தின் விளக்க மாக அைமந்த ‘தி�விடெவந்ைத எம்ெப�மான்’ என்ற 

இதழாசிரியர் �. இராகைவயங்கார் 
இவர் ‘தமிழர் ேநசன்’, ‘கைலமகள்’, ‘ெசந்தமிழ்’ என்ற இதழ்களின்
ஆசிரியராகத் திகழ்ந்தவர். ‘ெசந்தமிழ்’ இதழில் �தலில் இரா.
இராகைவயங்கா�க்� உதவியாசிரியராக அமர்ந்�. பின்னர் அவர�
இடத்ைத அணி ெசய்தவர். ஏறத்தாழ எட்� ஆண்�கள் இவர் இவ்விதழின்



ஆசிரியப் ெபா�ப்பில் இ�ந்தார். கட்�ைரத் ெதா�ப்� �ல்களாக
அைமந்தற்ை◌றில் உள்ள சில கட்�ைரகள் ெசந்தமிழ் இதழில்
ெவளிவந்தைவ. ெப�ந்ெதாைக �லில் காணப்ப�ம் பாடல் கள் பல�ம்
இவ்விதழில் ெவளியானைவேய. �ல் வ�வம் ெபறாத சில கட்�ைரக�ம்
இவ்விதழில் ெவளிவந்�ள்ளன. ஆக இதழாசிரியராக அமர்ந்� தமிழ்
இலக்கியத்திற்� இவர் ஆற்றிய ெதாண்� மிகப் ெபரிய�. 

ெசாற்ெபாழிவாளர் �. இராகைவயங்கார் 

எ�த்தாளராக இ�ந்த �. இராகைவயங்கார் அவர்கள்
ெசாற்ெபாழிவாளராக�ம் �லங்கியி�க்கின்றார். 
1929ஆம் ஆண்� பதிப்� ேவந்தர் டாக்டர் உ. ேவ. சாமிநாத ஐயர் அவர்கள்
தைலைமயில் ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழகத்தில் இலக்கியம், சாசனம் பற்றிய
உண்ைமகைள எ�த்�ைரத்தார், இப்ெபாழிேவ பின்னர் ‘சாசனத் தமிழ்க் கவி
சரிதம்’ என்ற �லாகத் ேதாற்றம் ெபற்ற�. 

1966-ல் காைரக்�� கம்பன் விழாவில் தைலைம வகித்� தைலைம உைர
ஆற்றினார், 1959ஆம் ஆண்�ல் பல்கைலச் ெசல்வர் ேபராசிரியர் ெத. ெபா.
மீனாட்சி�ந்தரனார் அவர்கள் அைழப்பின் காரணமாகத் ெதய்வப் �லைம
என்�ம் ெபா�ள் பற்றிச் ெசன்ைன மாநிலக் கல்�ரியில் ஓர் உைர
நிகழ்த்தினார். 

தி�விதாங்�ர் பல்கைலக் கழக ஆராய்ச்சித்�ைறப் ேபராசிரியராக
இ�ந்தேபா� சர்.சி.வி. இராமன் அவர்கள் தைலைமயில் ‘காந்த�ர்ச்சாைல’

என்�ம் ெபா�ளில் �தல் நாள் ெசாற்ெபாழி� நிகழ்த்தினார். இதில் பல
சரித்திர ஆய்வாளர்களின் �ரண்பட்ட க�த்�க்கைள எ�த்�க் காட்�த் தம்
க�த்�க்கைளச் சான்�க�டன் நி�வினார். ெதாடர்ந்� நிகழ்ந்த
ெபாழி�கைள அற்ைற நாள் கல்வித் �ைற வல்�னரான ேகாபால ேமனன்
அவர்கள் தைலைம யில் நிகழ்த்தினார். இச்ெசாற்ெபாழிேவ பின்னாளில்
soap 336), 'Some Aspects of Kerala and Tamil Literature"

என்ற ெபயரில் இரண்� ப�திகளாக �ல் வ�வம் ெபற்ற�. 

கவிஞர் �. இராகைவயங்கார் 
இவர் கவிபா�ம் ஆற்றல் மிக்கவராக�ம் திகழ்ந் �ள்ளார். இளைம �தல்
��ைம வைர இவர் பா�ய கவிைதகள் பல�ம் ெசந்தமிழில் ெவளியாகி
உள்ளன. 

ெபா�ச் ெசய்திகள்



இவர் தாேம பல �ல்கள் இயற்றித் தமிழ்த் ெதாண்டாற்றிய�டன் நில்லாமல்,

பல தமிழ் �ல்கள் ெவளிவ�வ தற்�ம் காரணமாக அைமந்தார். இதில்
�றிப்பிடத்தக்கைவ எஸ். ைவயா�ரிபிள்ைள அவர்களின் பணவி� ��ம்,
வி. இரா. இராமச்சந்திர தீட்சிதர் எ�திய �ன்றாம் �ேலாத்�ங்க ேசாழ�ம்
ஆ�ம். இராமச்சந்திர தீட்சிதரின்  சிலப்பதிகார ஆங்கில ெமாழி ெபயர்ப்�
��ைம�ம் �. இராகைவயங்கார் அவர்களின் �ைண ெகாண்ேட உ�வம்
ெபற்ற�. 

�. இராகைவயங்கார் அவர்களின் ஆராய்ச்சி ��� கைளப் பற்றிக்
��ம்ேபா� எஸ். ைவயா�ரிப் பிள்ைள அவர்கள், 

“ெப�ம்பா�ம் ஆசிரியர� க�த்�க்கள் ெகாள்ளத்
தக்கனவாகேவ உள்ளன” 

என்கிறார். (தமிழ்ச் �டர் மணிகள்; ‘�. இராகைவயங்கார்.’ ப. 397). இவர்
தம் நைடையப் பற்றிக் �றிப்பி�ைகயில் ‘ெதளிந்த நைட’ என்பர். 
“பாண்�த்திய படாேடாபெமன்ப� இவர்கள் நைட
யில் சிறி�ம் இல்ைல-இவர்கள் உைர நைடயிேலேய ஓர் அ�ர்வமான கனி�ம்
இனிைம�ம் ெவளிப்ப�கின்றன.” 

(எஸ். ைவயா�ரிப் பிள்ைள:

தமிழ்ச்�டர் மணிகள் : ப. 397,) 

ேபராசிரியர் �. இராகைவயங்கார் அவர்கள் நைடயில் மட்�ம் எளிைம
உைடயவர் அல்லர். வாழ்க்ைகயி�ம் எளிைமையக் கைடப் பி�த்தவர்.
தம்�டன் பணியாற்�ப வர்க�டன் இனிைமயாகப் பழ�ம் ஆற்ற�ம்
மிக்கவர், இதைன அவ�டன் பணியாற்றிய ஆர். வீரபத்திரன் அவர்கள்
�ற்றால் ெதளியலாம். 
‘ேசரேவந்தர் ெசய்�ட் ேகாைவயில் �தற்ப�தி
அச்சாகி ��ந்த த�வாயில் அந்�ல் பற்றிப்
ேபராசிரியரிடம் நான் �றியி�ந்த ெசய்தி ஒன்�
நிைனவி�க்கிற�. �லில் ஆங்கில �ன்�ைர,
தமிழ் �ன்�ைர, ேசர ேவந்தர் சரித்திரச் ��க்கம்
�தலிய பல ெசய்திகள் இடம் ெபற்றி�க்க, 

ேவேறார் �க்கியச் ெசய்தி காணப் ெபறாதி�ப்ப� ஒ� �ைறயாக எனக்�த்
ேதான்றிய�. தி�விதாங்�ர் மன்னர் ெப�மானாரால் நி�வப்பட்ட பல்கைலக்
கழகத்தில், வள்ளல் அழகப்ப ெசட்�யார் அளித்த நன்ெகாைடயால் உ�வான



தமிழ் ஆராய்ச்சித் �ைறயிலி�ந்� �தன் �தலாக ெவளிவ�ம் ேசர
ேவந்தர்கைளப் பற்றிய �லில், அக்�லத்தில் ேதான்றி அப்ெபா��
மாமன்னராகத் திகழ்கிற சித்திைரத் தி�நாைளப் பற்றி�ம், அழகப்ப
வள்ளைலப் பற்றி�ம் வாழ்த்�ைரகள் தக்க இடத்தில் அைமய ேவண்�யதன்
இன்றியைமயாைமையப் ேபராசிரியர்க்�ப் பணிேவா� எ�த்�க் �றிேனன்.

அைதக் ேகட்ட ேபராசிரியர் ‘நீங்கள் க�திய� தக்கேத; மறந்தி�ந்த
எனக்� அதைன நிைனப்�ட்�ய� நன்�’ என அன்�ைர �றிப் பின்னர்
மன்னர்க்� ஒன்�ம் வள்ளற்� ஒன்�மாக இரண்� பாக்கைள வாழ்த்தாகப்
பா� �லில் இைணத்�க் ெகாண்டார்கள்.” 

இப்ப�தி �. இரகைவயங்கார் அவர்கள் தம்ைமவிட வயதில்
சிறியவர்களாயி�ம் அவர்கள் ��ம் க�த்�க்கள் ஏற்�க் ெகாள்ளத்
தக்கனவாக இ�ந்தால் அவற்ைற ஒ�க்கிவிடாமல் மன�வந்� ஏற்�க்
ெகாள்�ம் உயர் பண்பாளர் என்பைத உணர்த்தி நிற்கின்றன. 

�க�ைர
இவ்வாறாக ஆராய்ச்சியாளராக�ம், பதிப்பாசிரியராக�ம்,
இதழாசிரியராக�ம், உைரயாசிரியராக�ம், ெசாற் ெபாழிவாளராக�ம்,
கவிஞராக�ம் திகழ்ந்� �. இராகைவயங்கார் அவர்கள் ஆற்றிய தமிழ்த்
ெதாண்� அளவிடற் கரிய�. அவர் ெசன்ற ெநறி தமிழ்த்தாயின்
தவப்�தல்வர்கள் ஒவ்ெவா�வ�ம் ெசல்ல ேவண்�ய ெநறியா�ம்! 
 

 

 

 

 

 

 

 



6. இ�பதாம் �ற்றாண்� நக்கீரர்
 

1. வாழ்� 

‘இ�பதாம் �ற்றாண்�ன் நக்கீரர்’ என்� தமிழ் �� நல்�ல�
ெப�ைம�டன் ேப�ம் ேபராசிரியர், டாக்டர் நாவலர் கணக்காயர் ேசாம�ந்தர
பாரதியார் ஆவர். சான்ேறா�ைடத்தான ெதாண்ைட நாட்�ல் ெசன்ைன
மாநகரின் ேமற்பால் �ைள என்�ம் ஊரில் வாணிக வாழ்க்ைக நடத்தி
வள�டன் வாழ்ந்� வந்தவர்-‘ைசவ சித்தாந்த சண்டமா�தம்’ எனப் பாராட்டப்
ெபற்ற ேசாம �ந்தர நாயகர் ஆவர். இவர்தம் அம்மான் அ�ணாசல நாயகரின்
ைமந்தர் �ப்பிரமணிய நாயகர், ‘ேதனி�ந்த ேசாைல �ழ் ெதன்விளைச
நன்னகர்’ என்� ெசல்வ வளத்தாற் பாராட்டப் ெபற்ற எட்ைடய�ரத்திைனக்
ேகாநகராகக் ெகாண்� ஆட்சி �ரிந்த �த்�சாமி எட்டப்ப நாயகரின்
நண்பராவர். எட்ைடய�ரத்�க் ��நில மன்னர் ெசன்ைனக்�
வ�ம்ேபாெதல்லாம், �ப்பிரமணிய நாயகைரப் பார்த்� அளவளாவிப்ேபாதல்
உண்�. அரசரின் அைழப்பிற் கிணங்கிச் �ப்பிரமணிய நாய்கர் ெசன்ைன
வி�த்� எட்ைடய�ரம் ெசன்�, ‘எட்டப்ப பிள்ைள’ என்ற ��ப் ெபய�டன்
அரசரின் உட்ப�க�மத் தைலவராய் விளங்கினார். இவர் மணம்
ெசய்தி�ந்�ம் மகப்ேப� கிட்டாத காரணத்தால், அரசர் �ண்�தலின்
ேபரில்  அரண்மைனயில் வளர்ந்� வந்த �த்தம்மாள் என்�ம் மங்ைக
நல்லாைளத் தி�மணம் ெசய்� ெகாண்டார். 
பிறப்�
இவ்வி�வரின் மனெமாத்த இல்வாழ்வின் பயனாய். கி.பி. 1879-ஆம்
ஆண்� �ைலத் திங்கள் 27ஆம் நாள் ஒர் ஆண் மக� பிறந்த�.

இம்மக�க்�த் தம் உறவின�ம், ைசவ சித்தாந்தக் கடலாக�ம் விளங்கிய
ேசாம�ந்தர நாயகரின் ெபய�டன் ‘சத்தியானந்த’ என்ற அைட ெமாழிைய�ம்
ேசர்த்�ச் ‘சத்தியானந்த ேசாம�ந்தரம்’ என்� ெபயரிட்டனர். 

இளைம வாழ்�
அரண்மைனயில் அரசியாரின் ஆதரவில் இளைம ெதாட்� இக்�ழந்ைத
வளர்ந்த�. ஐந்தாம் அகைவ நிக�ம் ெபா�� அரண்மைன ஆத்தான
ஆசிரியர் சங்கர சாத்திரி யாரிடம் தமிழ். வடெமாழி எ�ம் இரண்�
ெமாழிகளி�ம் எ�த்தறிவிக்கப் ெபற்றார். ேம�ம் அவ்�ர்ப் ெப�மாள்



ேகாவில் �டத்தில் நைடெபற்� வந்த திண்ைணப் பள்ளிக் �டத்தில்
ெதய்வசிகாமணி ஐயங்கார் எ�ம் ஆசிரியரிடம் ஒ� சில நாள் கல்வி
பயின்றார் ேசாம�ந்தரர். பள்ளி ஆசிரியர் தன் பக்கலில் அமர்ந்தி�ந்த
மாணவனிடம் க�ைம யாக நடந்� ெகாண்டதனால், இவர் பள்ளிப்ப�ப்பிற்�
�ற்�ப் �ள்ளி ைவத்�, அரசியார் ெகா�த்த ெசல்லத்தில் தம்
பதின்�ன்றாவ� வய� வைரயி�ம் விைளயா�ேய வீேண ெபா��
ேபாக்�வாராயினர். இவர்தம் வளர்ப்� அன்ைனயார் மைறவிற்�ப் பின்னர்
இவர் ெபற்ேறார் வற்��த்தலின் ேபரில் பள்ளிக்�ச் ெசன்� எட்ைடய�ரத்தில்
எட்டாம் வ�ப்� வைர ப�த்�ப் பின்னர்த் தி�ெநல்ேவலி ெசன்� ‘சர்ச் மிஷன்’

உயர்நிைலப் பள்ளியில் இைடநிைல  வ�ப்� வைர-அக்காலத்தில் F. A,

(Fellow of Arts) என வழங்கப் ெபற்ற இண்டர்மீ�யட் வ�ப்� வைர
பயின்றார். ஆங்கில�ம் அ�ந்தமி�ம் பாங்�றப் பயின்� இரண்�
பாடங்களி�ம் �தல் மதிப்ெபண் ெபற்றார். இதன் பின்னர், ெசன்ைன
ெசன்� கிறித்தவக் கல்�ரியில் �கழ் ெபற்ற வில்லியம் மில்லர் என்�ம்
ெப�மகனாரிடம் பயின்� பட்டம் ெபற்றார். அ� காைல அங்� இவ�க்�த்
தமிழாசிரியராக வாய்த்தவர் இ�வர். ஒ�வர் தனித்தமிழ் இயக்கங்கண்ட
மைறமைலய�களார்; மற்ெறா�வர் பரிதிமாற் கைலஞர் எனத் தம் ெபயைரேய
தமிழ்ப் ப�த்திக் ெகாண்ட வி. ேகா. �ரியநாராயண சாத்திரியார். 
இவ்வி�வரின் ெதாடர்� இயல்பிேலேய தமிழார்வ�ம் தமிழறி�ம் மிக்கி�ந்த
ேசாம�ந்தரைர ேம�ம் உயர்�ைடேயாராக்கிய�. 

வழக்கறிஞர் வழக்�
பி.ஏ. ப�ப்� ���ற்ற�ம், ெசன்ைனச் சட்டக் கல்�ரியில் ேசர்ந்� பி.எல்.

ப�ப்ைபப் பல இைட��க�க்கிைடயில் 1905ஆம் ஆண்�ல் ��த்தார்.
�த்�க்��யில் வழக்கறிஞர் ெதாழிைல ேமற்ெகாண்டார். ெபா�வாகச்
சட்டக்கல்�ரியிற் ப�ப்ைப ��த்தவர்கள் ஏற்கனேவ சட்டம் ��த்�ப் ெபயர்
ெபற்ற வழக்கறிஞராக இ�ப்பவரிடம் சில காலம் பயிற்சி ெபற்ற பின்னேர
தனியாக வழக்கா�தல் வழக்கம். ஆயி�ம் நாவலர் எ�த்த எ�ப்பில் தாேம
தனிேய வழக்�கைள நடத்தத் �ணிந்தார். இவர் நாட்�க்ேகாட்ைட
நகரத்தார் வழக்�கைள ேமற்ெகாண்� நடத்திய காரணத்தால், அதன்
ெபா�ட்� அ�க்க� ேதவேகாட்ைடக்�ச் ெசன்�வர ேவண்� வந்த�.

இதனாற் ெப�ம் ெபா�ட் ெசல�ம் காலக்கழி�ம் ஏற்பட்டதனால் நகரத்தார்
ெப�மக்கள் ெசட்�நாட்�க்� அண்ைமயி�ள்ள ம�ைரக்� வந்� ெதாழில்
நடத்�மா� இவரிடம் பல�ைற. வற்��த்த�ம், இவர் 1920ஆம் ஆண்�
�த்�க்�� ேம�ைர விட்� ம�ைரக்� வந்� ெதாழில் நடத்தத்



ெதாடங்கினார் ெதாடக்க நாள் ெதாட்� இவர் ேநர்ைம�ட�ம்
நியாயத்�ட�ம் வழக்கறிஞர் ெதாழிலில் ஈ�பட்� வந்ததால், ேப�ம் �க�ம்
பண�ம் இவைரத் ேத�வந்தன. தம்மிடம் வ�ம் வழக்� எத்தன்ைம
வாய்ந்ததாயி�ப்பி�ம் நாெளான்�க்� ஒ� �� �பாய்க்�ம் �ைறவாக
ஊதியம் வாங்கமாட்டார். தம் வழக்கறிஞர் பணிக்கிைடேய�ம் தாமாகேம
1913ஆம் ஆண்�ல் எம்.ஏ. ேதர்� எ�தி ெவற்றி�ம் ெபற்றி�ந்தார். 
அரசியல் வாழ்�

நாட்� வி�தைலயில் நாட்டமிக்கவராய் நம் நாவலர் வீ�டன் விளங்கினார்.
�ேதசிக் கப்பேலாட்�ய வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ைளயவர்க�டன் ெந�ங்கிய
ேநயம் ெகாண்� �ந்தார். திங்கள் ஒன்�க்� ஆயிரத்திற்� ேமல் வ�வாய்
வந்� ெகாண்��ந்த வழக்கறிஞர் பணிைய வி�த்�. �� �பாய் திங்கள்
ஊதியம் ெபற்�க்ெகாண்� கப்பல் கம்ெபனியின் ஆட்சிப் ெபா�ப்பிைனத்
திறம்பட நடத்தினார். இஃ� இவர� கைரகடந்த நாட்�ப் பற்றிைனக்
காட்�ம். இரண்� கப்பல்கைள உைடத்தாயி�ந்த வ. உ. இ. �ன்� கப்பல்கள்
தம்மிடம் உள்ள� என்� ��வர். �ன்றாவ� கப்பல் எங்ேக என்றால், “எஸ்.
எஸ். (Steam ship) பாரதி என்ற தமிழ்க் கப்பைல ஏன் மறந்� விட்�ர்கள்?”

என்பார். அ�காைல வ. உ. சி. ேயா� ெதாடர்� ெகாண்��ந்த
அைனவைர�ம் அன்னிய ஆங்கில அரசினர் �ற்றக்கண் ெகாண்�
ேநாக்கினர். எனேவ ஐயப்பட்�யலில் நாவலர் ெபயைர�ம் ேசர்த்தனர். 1905

�தல் 1919 வைரயில் இவர் ெபயர் ஐயப்பட்�யலில் இ�ந்த�. நண்பர் கள்
பலர் வற்��த்தி�ம், அ�ைம வாய்ந்த அரசாங்கப் பணி யிைன வாங்கித்
த�வதாக நயங்காட்�ப் பலர் அைழத்�ங் �ட நாவலர் நாட்� வி�தைல
ேவள்விக்கான தம் பணியி லி�ந்� நீங்கினாரல்லர். 
காங்கிரஸ் மாநா�கள்
எவ்வைக விசாரைண�மின்றி எவைர�ம் தண்�த்தற்� இடந்த�ம் ெரளலட்
சட்டத்ைத ஆங்கில அர� திணிக்க �யன்ற�. இதைன எதிர்த்� அண்ணல்
காந்திய�களார் ஒத்�ைழயாைம இயக்கத்ைதத் ெதாடங்கினார்.
நாெடங்�ம் �ற்�ப் பயணம் ெசப்�, இச்சட்டத்தின் க�ைமைய
ெபால்லாங்ைகப் ெபா�மக்க�க்� விளக்கத்�ணிந்தார். இதன் ெபா�ட்�ச்
ெசன்ைன வந்தார். காந்திய�கள் ெசன்ைன வ�வைதயறிந்த நாவலர்
பாரதியார் அவைரத் �த்�க்��க்� வரச் ெசய்தார். �தன் �தல்
அண்ணல் காந்திையத் ெதன் ேகா�த் தமிழகத்திற்� வரவைழத்�
ெசாற்ெபாழிவாற்ற ைவத்த ெப�ைம நம் நாவலைரேய சா�ம். இ� நாள்கள்
�த்�க்��யில் தங்கிய காந்தியார் நாவலர் வீட்�ற்�ம் வந்� ேபானார்.



ெரளலட் சட்டத்ைத எதிர்ப்பவர்களில் ஒ�வராக நாவலர்
அஞ்சாெநஞ்சத்�டன் ைகெய�த்திட்டார். 
அ�த்�. நாவலர் அண்ணாமைலப் பல்கைலக் கழகத்தில் தமிழ்ப்
ேபராசிரியராகப் பணியாற்றிக் ெகாண்��ந்த காலத்தில், காந்திய�கள் தம்
காங்கிரஸ் கட்சி வளர்ச்சிக்�ப் ெபா�ள் ேசர்க்கத் ெதன்னகச் �ற்�ப்
பயணத்ைத ேமற் ெகாண்��ந்தார். காந்திய�கைள அண்ணாமைல
நக�க்� வ�மா� நாவலர் ேகட்�க்ெகாண்டார். ெபா�மக்கள் பல�ம்
காணிக்ைக வழங்கிய �ட்டத்தில், மற்றவர்க�க்�த்தான் �ன் மாதிரியாக
இ�க்க ேவண்�ெமன்� எண்ணித் தம் மகள்களான மீனாட்சி, லலிதா
ஆகிய இ�வ�ம் க�த்திலி�ந்த சங்கிலிையக் கழற்றிக் ெகா�க்�மா�
ஏற்பா� ெசய்தி�ந்தார். �தலில் லலிதா பாரதி எ�ம் இைளய மகள்
ேமைடக்�ச் ெசன்� காந்திய�களிடம் தம் க�த்திலி�ந்த சங்கிலிையக்
கழற்றிக் ெகா�த்�விட்� வந்தார். அ�த்� ேமைடக்�ச் ெசன்ற �த்த மகள்
மீனாட்சி பாரதி தம் க�த்திலி�ந்த சங்கிலிையக் கழற்றிக் ெகா�த்�விட்�
ேமைட யினின்� கீேழ இறங்கிய பின்னர்த் தன் ைகயிலி�க்�ம்
வைளயல்கைள�ம் கழற்றித் தர ேவண்�ம் என்ற எண்ணம் மீ�ார�ம்,
மீண்�ம் ேமைடேயறிச் ெசன்� தம் ைகயிலி�ந்த வைளயல்கைளக் கழற்றிக்
காந்தியாரிடம் தந்தார், “யா�ைடய மகள் இச் சி�மி?” என்� தம்
பக்கத்தில் இ�ந்தவர்கைளப் பார்த்� வினவிக் ெகாண்ேட, தம்மிடமி�ந்த
கதர் மாைல ஒன்ைறெய�த்� மீனாட்சி பாரதி க�த்தில் ேபாட்டார்
காந்தியார். அ�கி�ந்ேதார் அ�த்தி�ந்த நாவலைரச் �ட்�க்காட்ட,

“பாரதியாரின் �ழந்ைதயா! அப்ப�யானால் அதில் வியப்பைடவதற்�
ஒன்�மில்ைல” என்� காந்தியார் �றினாராம். �ட்டம் ��ந்� வீட்�ற்�ச்
ெசன்ற நாவலர், தாம் க�த்திலி�க்�ம் சங்கிலிையக் கழற்றித் தரேவண்�ம்
என்� மட்�ம் �றியி�ந்த அளவில், ைக வைளயல்கைள�ங் கழற்றித் தந்த
தம் மகள் மீனாட்சிையப் ெபரி�ம் மகிழ்ந்� பாராட்�னார். 

காங்கிர�க் கட்சியிலி�ந்� விலகிச் சிலர் �யராச்சியக் கட்சி என்றெதா�
�திய கட்சிைய உ�வாக்கினர். பண்�த ேமாதிலால் ேந��ம் சி.ஆர். தா�ம்
இந்தியர் ஒத்�ைழயாைம இயக்கத்ைத விட்� விட்�ச் சட்டமன்றங்க�க்�ச்
ெசன்� அங்ேக ேபாரா� உரிைமகைளப் ெபறேவண்�ம் என்றனர். 1926ஆம்
ஆண்�ல் சி. ஆர். தாைச ம�ைரக்� அைழத்�ப் 
சா—7 ெபா�க்�ட்டத்தில் ேபசச் ெசய்தேதா�, அவர்தம் ேபச்ைச�ம் நாவலர்
தமிழில் ெமாழிெபயர்த்தார். ைசமன் கமிஷைன எதிர்த்� 1930ஆம் ஆண்�
ஜனவரி 30ஆம் நாள் நாெடங்�ம் நைடெபற்ற ‘உரிைம ேநாக்க நாள்’



பின்னாளில் சட்ட எதிர்ப்� இயக்கத்திற்�ம், உப்�ச் சத்தியாகிரகத்திற்�ம்
வழி வ�த்த�. இதன் விைளவாகத் தைலவர்கள் பலர்
சிைறயிலைடக்கப்பட்டனர். நாெடங்�ம் நடந்த இக் கிளர்ச்சிக்�ப் பணம்
ேதைவப்பட்ட�. ெதன்னாட்�ல் ஒ� திரளான நன்ெகாைட திரட்�த்
தந்தவர்களில் நாவலர் �றிப்பிடத்தக்கவராவர். இம்மட்ேடாடன்றித் தா�ம் தம்
வ�வாயிலி�ந்� திங்கள்ேதா�ம் �� �பாய் நன்ெகாைட அ�ப்பி
உதவினார். ேம�ம் நாவலர் ��ம்பேம நாட்�ப் பணியில் தைலநின்ற�
எனலாம். காரணம் நாவலர் தம் இரண்டாவ� மகன் இலட்�மிரதன் பாரதி,
மகள் இலக்�மி பாரதி, ம�கர் கி�ட்�ணசாமி பாரதி ஆகிய �வைர�ம்
காங்கிரஸ் ெதாண்டர்களாக்கி. அவர்கள் �யற்சிக�க்�ம்
ெசயல்க�க்�ம் பக்கபலமாக இ�ந்தார். 
தீண்டாைம ஒழிப்�

“தாழ்த்தப்பட்ேடா�க்�த் தி�க்ேகாயிலில் �ைழ�ம் உரிைம இல்ைல” எ�ம்
இழிநிைலைய எதிர்த்�க் காந்திய� கள் 1933 ேமத் திங்கள் 3ஆம் நாள்
உண்ணா ேநான்� ெதாடங்கினார். இ�பத்ெதா� நாள்கள் நீ�த்த இவ் �ண்
ணா ேநான்பின் விைளவாக அண்ணல் காந்திய�களால் அரிசனங்கள் என்�
அன்�டன் அைழக்கப்ெபற்ற மக்கள் ேகாயில் உள் �ைழ�ம் உரிைம ேகாரினர்.
இயல்பிேலேய தாழ்த்தப்பட்ேடாரிடம் தாயன்�ம் தனியன்�ம் காட்� வந்த
நாவலர் அவர்கள் மாடம�ைரயில் ேகாயில் �ைழ� இயக்கத் ைதத்
ெதாடங்கி, ம�ைர மாவட்டத்தின் திண்டாைம எதிர்ப்� இயக்கத்தின் �தல்
தைலவராக விளங்கினார். 
இந்தி எதிர்ப்�ப் ேபார்
1937 ஆம் ஆண்�ன் காங்கிர�க் கட்சி சட்டமன்றத் ேதர்தல்க�க்�
நின்�, ஏ� மாநிலங்களில் ெவற்றி ெபற்� ஆட்சிைய அைமத்த�. ெசன்ைன
மாநிலத்தின் �தலைமச்ச ராகப் பதவிேயற்ற இராசேகாபாலாச்சாரியார் தன�
பதவிக் காலத்தில் உயர்நிைலப்பள்ளியில் �தல் �ன்� ப�வம் பயி�ம்
மாணவர் அைனவ�ம் கட்டாயம் இந்தி பயில ேவண்�ம் என்ற திட்டத்ைதக்
ெகாண்� வந்தார். இதன் விைளவாகக் கட்டாய இந்தித் திணிப்ைப
எதிர்த்� மாநில ெமங்�ம் கிளர்ச்சி ெய�ந்த�. காங்கிரஸ் கட்சியில் தமிழ்
ெமாழிப் பற்�த் தைல�க்கி நின்ற சில�ம் இத்திட்டத்ைத �� �ச்சாக
எதிர்த்தனர். அவ்வா� எதிர்த்தவர்க�ள் தைலைமேயற்� நின்றவ�ம்,
தக�டன் ேபாரிட்�ப் பின்னாளில் ெவன்றவ�ம் நம் நாவலர் ஆவர். 5, 6-9-

1937 இல் ெசன்ைன மாநகரில் ஒ� மாெப�ம் இந்தி எதிர்ப்� மாநா�
நிகழ்ந்த�. �தல்நாள் மாநாட்�க் �ட்டத்திற்� நாவலர் தைலைம தாங்கிச்



சாதி, சமய, கட்சி ேவ�பா� இன்றித் தமிழர் அைனவ�ம் கட்டாய இந்திைய
எதிர்ப்ப� கடைமயா�ம் என்றார். அ�த்� 4-10-1937இல் ெசன்ைன
ேகாகேல மண்டபத்தில் மைறமைலய�களார் தைலைமயில் தமிழ்ப்
பா�காப்�க் கழகச் சார்பில் நைடெபற்ற �ட்டத்தி�ம் வீ�டன் ேபசினார்.
20-11-1937இல் க��ரில் அறி�தயக் கழகச் சார்பில் நைடெபற்ற இந்தி
எதிர்ப்�க் �ட்டத்தி�ம் ேபசினார். 25-10-1937இல் �தலைமச்சர்
இராஜேகாபாலாச்சாரியா�க்� இந்தித் திணிப்ைபக் கண்�த்� ஒ�
‘ெவளிப்பைடக் க�தம்’ (An open letter) எ�தினார். நாவலர் வி�த்த
இக்க�தத்தினா�ம் நாெடங். கி�ம் எ�ந்த காட்�த் தீ ேபான்ற இந்தி
எதிர்ப்�க் கிளர்ச்சியினா�ம் அர� கட்டாய இந்தித் திணிப்�த் திட்டத்ைதக்
ைகவிட்டனர். ஆனால் மீண்�ம் 1948 ஆம் ஆண்�ல், ெசன்ைன மாநிலக்
கல்வி அைமச்சராக இ�ந்த அவினாசி விங்கம் ெசட்�யார் இந்திையப்
��த்த �ற்பட்டார். அவ�க்�ம் 27-6-1948இல் ஒ� க�தம் எ�தினார்.
ேம�ம் தி�ச்சி தமிழறிஞர் �த்தமிழ்க் காவலர் கி. ஆ. ெப. வி�வநாதம்
அவர்கள் கண்ட தமிழர் கழகத்தின் தைலவரா னார். 14-2-1948இல்
ெசன்ைனயில் ��ய அகிலத் தமிழர் மாநாட்�ன் தைலைமைய நாவலர்
ஏற்றார். பின்னாளில் ெதாடங்கப்ெபற்ற தமிழகப் �லவர் ��வின் �தல்
தைலவராக�ம் திகழ்ந்தார். 
அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழக அ�ம்பணி

அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழகங்கண்ட ெசட்�நாட்� வள்ளல்
அண்ணாமைல அரசர் அைழப்பின் ேபரில் திங்கள் ஒன்�க்� ஈராயிரம்
�பாய்க்�க் �ைறயாமல் வ�மானம் வந்� ெகாண்��ந்த வழக்கறிஞர்
பணிைய வி�த்�க் �ைறந்த வ�வாேய கிட்�ம் எனத் ெதரிந்�ம்
1933ஆம் ஆண்�ல் இரண்� நிபந்தைனகளின் ேபரில் அண்ணாமைலப்
பல்கைலக் கழகத் தமிழ்த்�ைறத் தைலைமப் ெபா�ப்பிைன ஏற்�க்
ெகாண்டார். அவர் விதித்த இ� நிபந்தைனகள் வ�மா�: 

(1) தம� நிர்வாகத்தில் எவ�ம் ��க்கீ� ெசய்தல் �டா�. 

(2) பல்கைலக்கழகத்தில் பணியாற்�ம் பிற ேபராசிரியர்கைளவிட உயர்ந்த
ஊதியம் த�தல் ேவண்�ம். 

தமிழ்ப் பணி
மாணவர்க்� இலக்கணமாயி�ம், இலக்கியமாயி�ம், இலக்கியத்
திறனாய்வாயி�ம் பாங்�ற ஐயந்திரி பிற்கிட மின்றி மாணவர் மனத்திற்
ப�மரத்தாணிெயனப் பதி�ம் வண்ணம் பாடஞ்ெசால்�தலில் நாவலர்



வல்லவராயி�ந்தார். மாணவர்கைளத் தம் நண்பர்கள் ேபாற்
க�தி,  நடத்தினார். இயற்றமிழ்ப் ேபராசிரியராக இ�ந்� ெகாண்ேட இைசத்
தமிழ்த் ெதாண்�ம் ஆற்றினார். ேதவார தி�ப்�கழ் வ�ப்�கைள அங்�
இைசக்கல்�ரியில் ெதாடங்� வித்தார். இவ்வா� மாட்சி�டன் தமிழ்ப்பணி
�ரிந்த நாவலர் 1938ஆம் ஆண்� அப்பணியிலி�ந்� ஓய்� ெபற்றார்.
இவரிடம் கல்வி பயின்ேறாரிற் �றிப்பிடத் தக்கவர்கள் டாக்டர் அ.

சிதம்பரநாதன் ெசட்�யார், தி�வாளர்கள் அ. ச. ஞானசம்பந்தன், க.

ெவள்ைளவாரணனார், �.ஆலால�ந்தரஞ்ெசட்�யார், சி. ஆ��க �தலியார்,
இராசரத்தினம் அம்ைமயார், இராசமணி அம்ைமயார்,அ. �.

பரமசிவானந்தம், ப. ேசாதி�த்�, ஆ, �த்�சிவன், எஸ், உ�த்திரபதி, பி.
ஆர் மீனாட்சி�ந்தரம் �தலிேயார் ஆவர். 
�ப்பிரமணிய பாரதியார் ெதாடர்�

கவிஞர் பாரதியா�ம் நாவலர் பாரதியா�ம் பல வைககளில் ஒற்�ைமப்பா�
உைடயவர்கள், இ�வ�ம் எட்ைடய�ரத்தினர்; இ�வ�ம் கவிஞர்கள்; பாரதி
பட்டம் ெபற்றவர்கள்; ஒத்த வயதினர்; இளைமயில் மணம் ��த்தவர்கள்:

நாட்�த் ெதாண்�ல் திைளத்தவர்கள்; உணர்ச்சி மிக எ��வ தி�ம்
ேப�வதி�ம் வல்லவர்கள்; அஞ்சாைம�ம் வீ�ம் உைடயவர்கள்; தமிழாசிரியர்
பணி �ரிந்தவர்கள். 

பாரதியார் கவிைதையப் பண்�தர்கள் எள்ளி நைகயா�ய காலத்தில்
பாரதியார் கவிைதயின் நயத்ைத ேமைட, கட்�ைர, ெசய்தித்தாள்கள்
வாயிலாகப் பாமர�ம் �ரிந்� ெகாண்� பாராட்டைவத்த தனிப்ெப�ைம நம்
நாவலைரேய ேச�ம். 
“பாரதியார் பாக்கள், க�த்�க்கைள வ�த்தமின்றி விளக்�ம், பண்ைடப்
பாவலர் பளிங்� நைட பயின்�,  இளகி ஒளி�ம் ெவண்ெபான் ஒ�க்�ம்,
இனிய ஓைச�ம், திட்ட�ம் �ைவ�ம் உைடயன, இப்�லவரின் �ல்கைளப்
ப�ப்பவ�க்� நிகண்�, அகராதிகள் ேவண்டா. கள்ளமற்ற உள்ள�ம்,
ஊன்றிய கவன�ம், தமிழில் ஆர்வ�ம் உைடயார்க்� இப்�லவர் இதயம்
ெவள்ளிைட மைலயாம். எளிய இனிய இவர் கவிநைட நீெரா�க்�
உைடயேத�ம், வயிரத்தின் திண்ைம�ம் ஒளி�ம் ெபற்� நிற்�ம். பாப்பாப்
பாட்�. �ர� கவிகளால் �ழன்�, பள்�ம் கிளிப்பாட்�ம் பயின்� வி�தைல,

தாய்நா� பா�, பாஞ்சாலி சபதம் �றி, கண்ணன் பாட்� சிவன் �க்திகளில்
வீறிய இவர் கவிைத நலம் பண்ேணறி விண்�யர்ந்� உல�வதா�ம்.
எைனத்தா�ம் தற்காலத் தமி�லகில் இவர் ஒத்தாைரக் காண்பதரி�.

மிக்கார் இலராவர்,” 



என்பேத நாவலர் மதிப்பீடா�ம். 
தமிழ்த் ெதாண்�

1942இல் ம�ைரயில் நைடெபற்ற �த்தமிழ் மாநாட்� வரேவற்�க் ��வின்
�ைணத் தைலவராயி�ந்� அம்மா நாட்ைடத் திறம்பட நடத்தினார். அ�த்�
1950இல் ேகாைவயில் நைடெபற்ற �த்தமிழ் மாநாட்ைடத் ெதாடங்கி
ைவத்தார். 1954இல் அண்ணாமைல நகரில் தமிழாசிரியர் மாநாட�ற்�த்
தைலைம தாங்கினார். 1956ஆம் ஆண்� ம�ைரயில் நைடெபற்ற ம�ைரத்
தமிழ்ச் சங்கப் ெபான் விழாவில் ஐந்தாம் நாள் விழாவில் இயலரங்�த்
தைலவராக இ�ந்� சீரிய க�த்�க்கைளச் சிறக்க ெவளியிட்டார். 1930,

1936, 1944 ஆகிய �ன்� ஆண்�களில் ஈழநா� ெசன்�
ெசாற்ெபாழி�கள் ஆற்றி நாவலர்' என்ற பட்டம் ெபற்றார். ம�ைரத்
தி�வள்�வர் ச�கத்தார் 11-1-1954இல் ‘கனக் காயர்’ பட்டம் வழங்கி
இவைரச் சிறப்பித்தனர். 1955இல்  அண்ணாமைலப் பல்கைலக் கழகம்
ெவள்ளி விழா ெகாண் டா�யெபா��, இவ�க்� ‘டாக்டர்’ பட்டம் வழங்கிப்
பாராட்�ய�. 1957இல் ெசன்ைனயில் தமிழ் எ�த்தாளர் சங்கம் நாவலரின்
நற்றமிழ்த் ெதாண்ைடப் பாராட்�க் ேகடயம் வழங்கிய�. 

இவ்வா� ெப�வாழ்� வாழ்ந்த நாவலர் தம் எண்பதாம் ஆண்� ���ற்ற சில
திங்களில் 1959ஆம் ஆண்� �சம்பர் 24ஆம் நாள் இர� 7-40 மணிக்�
இயற்ைக எய்தினார். தமிழ்நா� தன் சீரிய ெதாண்டைர இழந்த�.

தமிழன்ைன தன் அரிய ைமந்தைன இழந்தாள். தமிழினம் தன் தாைனத்
தைலவைன இழந்த�. 

II. பைடப்�த் திறன் 

தயரதன் �ைற�ம் ைகேகயி நிைற�ம்
நாவலர் ெபரி�ம் ஈ�பா� ெகாண்ட காப்பியம் கம்பராமாயணமா�ம். தாம்
பன்�ைற ஆழ்ந்� ஆழ்ந்� அக் காப்பியத்ைதப் பயின்றேபா� ேதான்றிய
க�த்�கைள நண்பர்களிடம் எ�த்�ைரத்தார். பின்னர் ேமைடகளில்
அக்க�த்�க்கைள �றிப்பிடத் ெதாடங்கினார். பின்னர் அக் க�த்�க�க்�
�ல் வ�� தந்தார். அந்த �ேல ‘தயரதன் �ைற�ம் ைகேகயி நிைற�ம்’
என்பதா�ம். 
தயரதன் அறம் திறம்பா ெநஞ்சினன் என்�ம், ைகேகயி மாகயத்தி என்�ம்
இராமாயணம் ப�ப்ேபார் இயல்பாகக் க�தி நிற்க, நாவலர், தயரதன் கன்யா
�ல்கமாகப் பரத�க்�த் தரேவண்�ய நாட்ைட இராம�க்களிக்க
�ன்வந்த� தவெறன்�ம், பரதைனக் ேககய நாட்�ற்க�ப்பி ைவத்த�



தவெறன்�ம், இராமன் ����தைலக் ேககய நாட்�ைறந்த பரத�க்�த்
ெதரிவிக்காமற் ேபான�  தவெறன்�ம், எ�த்�க்காட்�, கல்கச் �ளறம்
ெபாய்த்�ப் பழிெவள்ளத்� நீந்தா� தயரத�க்� அக் கல்கச் �ளறத்ைத
நிைன��த்தி அவைன அப் ெப�ம் பழியினின்�ம் மீட்ட� ைகேகயியின்
கற்� ேமம்பாட்�டன் ��ய நிைறெயன்�ம் எ�த்�க் காட்�ய ெப�ைம
நாவலைரச் சா�ம். 
தி�வள்�வர்

தமிழ்நா� ெசய்தவப் பயனாய்த் ேதான்றிய தி�வள்�வர் �றித்� வழங்�ம்
கைதகள் பலப்பல, அைவ அைனத்�ம் ஒ�வைகயில் தி�வள்�வர் �கைழ
மா� ப�த்�வதாகேவ உள்ளன. பல்ேவ� இலக்கியங்கைள ஆராய்ந்�
தி�வள்�வர் பற்றிய திட்டவட்டமான க�த்திைன �தற்கண் ெவளியிட்ட
ெப�ைம நாவலைரச் சா�ம். அவ�ைடய ஆராய்ச்சி ���கள் வ�மா�: 

“வள்�வர் கைடச்சங்க காலத்திற்� மிக�ம் �ற் பட்டவர். தி�க்�றேள
தமிழின்கண் ேதான்றிய தனி�தல் அற �ல் தி�வள்�வர் �ைலச்சியின்
�தல்வரல்லர். ஏேலல சிங்கனின் ெகாைடயால் உயிர்த்த பிறவியல்லர். தமிழ்
�� மன்னரிடத்� உட்ப� க�மத் தைலவராய்த் தம் ஆற்ற�ம் அறி�ம்
வாய்ந்தவர்.” 

�தன் �தலாக இவ்வாராய்ச்சிச் ெசாற்ெபாழிவிைன 25-1-1929ஆம்
ஆண்�ல் ம�ைரத் தமிழ்ச் சங்கம், கிறித்தவ இைளஞர் சங்கம் இவற்றின்
ஆதரவில், மைறத்தி�. எச்.ஏ. பாப்லி �ைர தைலைமயில் நிகழ்த்தினார்.
பின்னர்ச் ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழகத்தின் சார்பில் ெசன்ைனப்
பச்ைசயப்பன் கல்�ரியில் அறிஞர் ெப�மக்கள் பலர் ��மியி�ந்த
அைவயில் ெவளியிட்டார். அங்�க் ��யி�ந்த ெப� மக்களில்
�றிக்கத்தக்கவர் டாக்டர் உ. ேவ. சாமிநாைதயர், �. இராகைவயங்கார்,
எஸ். ைவயா�ரிப்பிள்ைள �தலிேயா  ராவர். இந்�ைலப் ப�த்� டாக்டர் உ.
ேவ. சா. அவர்கள் க�திய க�த்�, நாவலர் ஆழமான ஆராய்ச்சி அறி�
�ட்பம் வாய்ந்தவர் என்பதா�ம். 

ேசரர் ேப�ர்
���ைட �ேவந்தரில் �தலாமவரான ேசர மன்னரின் ேகாநகரமாம் வஞ்சி
யாண்�ள� என்ப� �றித்�:ஆராய்ச்சி கள் பல எ�ந்தன. சிலப்பதிகார
உைரயாசிரியராம் அ�யார்க்� நல்லா�ம், டாக்டர் உ. ேவ. சாமிநாைதய�ம்
ேமற்கடற்கைரயி�ள்ள ேபராற்றின் கைரக்கண்ண� வஞ்சி என்பர். அறிஞர்
வி கனகசைபப் பிள்ைள ேமற்� மைலத் ெதாடரின் அ�வாரத்தில்



ேபரியாற்றங்கைரயில் ஒ� பா��க் �த்தி�க்க�ர் என்�ம் ெபயர்
வழங்�வ� ெகாண்� அப்பா �ைரேய வஞ்சி என்� ெகாண்டனர். ‘ேசரன்
ெசங்�ட்�வன்’ என்ற ஆராய்ச்சி �ைலயளித்த ேபராசிரியர் � இராகைவ
யங்கார், வஞ்சிெயன்ப� தி�ச்சிக்� ேமற்ேக ஆம்பிராவதி ஆற்றின்
ேமலதாக அைமந்தி�க்�ம் க��ரானிைல அல்ல� க�ேர வஞ்சிெயன்பர்.
‘தமிழ் வரலா�’ எ�ம் அரிய ஆராய்ச்சி �ைலத் தந்த தஞ்ைச அறிஞர் ேக.

சீனிவாசப் பிள்ைள, இச்சிக்கைலத் தீர்க்�மா� நாவலைர ேவண்�க்
ெகாள்ள, நாவலர் இப்ெபா�ள் �றித்� விரிவாக ஆராய்ந்� ‘ேசரர் ேப�ர்’
என்�ம் �ைலத் தமி�லகிற்�த் தந்தார். “வஞ்சிெயனப்ப�ம் ேசரர்
ேகாநகரம், மைலநாட்�ல் ேமற்�க் கடற்கைரயில் ேடாரியாற்றின் கழி�கத்தில்
அைமந்த பழம் பட்�னேமயன்றிப் பிறி� உள்நாட்� ஊேர�மாகா�” என்�
அவர் ஆராய்ந்� ��ந்த ��பாகக் க�த்� ெவளியிட்டார். 
இந்�ற் க�த்�க�டன், தாம் ஆராய்ந்த ேவ� சில க�த்�கைள�ம்
ேசர்த்� ‘பண்ைடச் ேசரைரப் பற்றிய சில  ஆராய்ச்சிகள்’(Some Studies

about the Cheras of yore) என்�ம் தைலப்பிட்� ஆங்கில �ல் ஒன்�ம்
எ�தி நாவலர் பாரதியார் ெவளியிட்டார். 

ேசரர் தாய �ைற
ேசரர் தைலநகரான வஞ்சி �றித்�த் தமிழறிஞர் ெப� மக்களிைடேய
க�த்� ேவ�பா�கள் நில�வன ேபான்ேற, ேசரர் தாய �ைற �றித்�ம்
க�த்� ேவ�பா�கள் நிலவி வந்தன. 

இன்ைறய ேகரள மாநிலமாம் அந்நாைளய ேசர நாட்�ல் ஆண் மக்கள் தம்
தந்ைதயர்க்�ப் �தல்வராக அைமந்தா�ம், அவ�க்கன்றி, அத்
தந்ைதயாரின் உடன் பிறந்தாள் �தல்வர்க்ேக அச்ெசாத்�
உரிைம�ைடயதா�ம் இ�ேவ ‘ம�மக்கள் தாய �ைற’ என இப்ெபா��
வழங்கப்ப�கிற�. இவ்வழக்� இைடக்காலத்த� என்பர். ஆனால் நாவலர்
பாரதியார் அவர்கள் இதைன நன்காராய்ந்� ேசர நாட்�ல் �ற்காலத்தில்
வழக்கிலி�ந்த� ம�மக்கள் தாய �ைறேய என்�ம், பழந்தமிழக ��வ�ம்
அக்காலத்ேத இததாய �ைறேய வழிவழி மரபிலி�ந்த� என்�ம் ஆராய்ந்�
கண்� ‘ேசரர் தாய �ைற’ என்�ம் �ைல எ�தினார். 

‘system of Succession in the Chera Kingdom’ என்ற தைலப்பில்
ஆங்கிலத்தி�ம் �ைல யாத்தார். 
மாரி வாயில்



நாவலர் ேசாம�ந்தர பாரதியாரின் நற்றமிழ்க் கவிப் �லைமக்�
எ�த்�க்காட்டாய் இலங்�வ� ‘மாரி வாயில்’ என்�ம் கவிைத �லா�ம்.
வடெமாழியில் காளிதாசர் இயற்றிய ‘ேமக சந்ேதசம்’ என்�ம் �ைலப்
ேபான்ற� இந்�ல். பஞ்சபாண்டவ�ள் ந�ப் பிறந்த
பார்த்தனான அ�ச்�ன�க்� அவன் தமிழ் மைனவியான பாண்�யன் மகள்
மாரிையத் �� அ�ப்பியதாகக் கற்பித்�க் ��ம் கவின் மி� �லா�ம்
இ�. இந்�ல் கற்பைன வளம் மிக்க�: காதலறத்ைத விளக்�வ�;

பழந்தமிழ் இலக்கணமாகிய �லிற்� இலக்கியமாகத் திகழ்வ�;

இ��ற்றி�பத்திரண்� பாக்கைளக் ெகாண்� கழிேபரின்பம் பயப்ப�;

ெப�ம் �லவர் அ�ணாசலக் கவிராயரால் “ெசன்ற இரண்� �ன்�
�ற்றாண்�க�க்�ள் இயற்றப் ெபற்ற தமிழ்ப் பிரபந்தங் க�ள் இம் ‘மாரி
வாயில்’ ெபா�ள்வளம் ெசால்லின்பங்களில் சிறந்� விளங்�வ�” என்�
பாராட்டப்பட்�ள்ள�. 

மங்கலங் �றிச்சிப் ெபாங்கல் நிகழ்ச்சி

இந்�ல் காதல், வீரம் ஆகிய இ� ெபற்றியிைன�ம் ஒ�ங்ேக ��வதா�ம்.
மங்கலங்�றிச்சி என்�ம் சிற்�ார் ெபாதியமைல அ�வாரத்தில் உள�.

ைதத்திங்கள் தைல நாளில் நீராட ைவ�� வி�யலில் ஆற்�க்�ச் ெசன்�
தைலவி கால் த�க்கிச் ��ட்�ம் �ழியில் வி�ந்தாள். ெவள்ளம் இ�த்த
அவைள அவ்வழிேய வந்த தைலவன் காப்பாற்றிக் கைர ேசர்த்தான். அன்�
மாைலயில் அவ்�ரில் நடந்த விைலயர் ேபாட்�யில் ெவற்றி கண்டான்
தைலவன். ேவங்ைகப் �லிைய வீழ்த்திய ைகேயா� தைலவி �ந்தலிற்
ெச�கி அழ� பார்க்க �ல்ைலக் ெகாத்ெதான்ைற�ம் வில்லாற் ெகாய்தான்.

இந்நிைலயில் வீ� ெசன்ற தைலவிைய மாமி பழித்தாள், மக�க்காகப்
பரிந்� வந்தாள் சித்தி. அதற்கிைடயில் ெவற்றி ஊர்வலம் வந்த தைலவைன
அக்காட்சி ெபாறாத ெக�மதியாளன் ஒ�வன் �த்தி விட்டான்.

�த்தியவைன இைளஞர் பைட சிைறக்�டம் ேசர்த்த�. �ண்பட்ட தைலவன்
ம�த்�வம் ெசய்யப் ெப�ம்ேபா� தைலவியின் ெபயைரத் தன்ைன மறந்த
நிைலயில் உச்சரித்தான். ெசய்தியறிந்த தைலவி ஓ�ச்ெசன்� தன்  இனிய
உைரகளால் உயிர்ப்பித்தாள்; அவ�ம் �ண் ெதளிந்� எ�ந்தான். இ�வ�ம்
மணம் ெசய்� ெகாண்� மைனயறம் காத்தனர். 
ெதால்காப்பியப் ெபா�ட்படல�ம் �திய உைர�ம் 
ெதால்காப்பியத்�க்� உைர எ�திேயார் பலர். அண்ணாமைலப் பல்கைலக்
கழகத்தில் மாணாக்கர்க்�த் ெதால்காப்பியப் பாடம் ெசால்லி வ�ங்கால்
சிற்சில இடங்களில் உைரயாசிரியர்கள் தமிழ் மர�க்�ம் ெதால்காப்பியர்



க�த்�க்�ம் மா�பட்� உைர எ�தியி�ப்பைதக் கண்டார். இலக்கணக்
கடல் ேசாழவந்தான் அரசஞ் சண்�கனாேரா�ம், இ�ெமாழிப் �லைமப்
ெப�மைழப் �லவர் பண்�தமணி�ட�ம் தம் க�த்�கைளக் கலந்� ேபசி
இ�தியாக ெதால் காப்பியம் - ெபா�ட்படல�ம் �திய உைர�ம்’ எ�ம் �ல்
எ�தினார். இந்�லில் அகத்திைணயியல், �றத்திைனயியல், ெமய்ப்பாட்�யல்
என்�ம் �ன்றியல்களின் ஆராய்ச்சி ேமற்ெகாள்ளப்பட்�ள்ள�. 

இப் �திய�ைரயின் சிறப்பிைனப் �ரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன் அவர்கள்,

“நாவலர் இப்�த்�ைர ெசய்ததன் வாயிலாகத் தமி�க்�ம் தமிழர்க்�ம்
எத்தைனேயா நன்ைமகள் ெசய்�ள்ளார். தக்க ேமற்ேகா�டன் எவ�ம்
ம�க்க ��யாத வைகயில் ெபா�ள் �றித் தமிழர் ெப�ைமையக்
காத்�ள்ளார். அப் �த்�ைரையப் பாராட்� மக்களைன வ�ம் அைதேய ப�க்க
ேவண்�ம்” என்� �றிப்பிட்�ள்ளார். 

சில �ல்கள்
ேமற்கண்ட �ல்கைளத் தவிர, இவர் அவ்வப்ேபா� இதழ்க�க்� எ�திய
கட்�ைரக�ம், வாெனாலியில் ஆற்றிய ெசாற்ெபாழி�க�ம் �ல் வ�வம்
ெபற்றன. அவ்வா� ெவளிவத்த �ல்கள் ‘நற்றமிழ்’, ‘பழந்தமிழ் நா�’

என்பனவா�ம். இவர்தம் ஆங்கிலக் கட்�ைரகள் ‘தமிழ் இலக்கியங்க�ம்
தமிழக�ம்’ (Tamil Classic and Tamīlaham)ெபயரில் �லாக
அைமந்த�. 

ேம�ம் இவர் கரிகால�ம் தி�மாவளவ�ம் ஒ�வேர என்ற க�த்ைத
ம�த்�ம், பட்�னப்பாைலயின் தைலவன் கரிகாலனல்லன் தி�மாவளவேன
என்�ம், இத்தி�மாவளவன் கரிகால�க்� மகன் என்�ம் ஆராய்ந்�
�றி�ள்ளார். 

சீத்தைலச் சாத்தனா�ம், ம�ைரக் �லவாணிகன் சாத்தனா�ம் ெவவ்ேவ�
�லவர் என்�ம், மணிேமகைல பா�ய �லவர் ம�ைரக் �லவாணிகன்
சாத்தனார் ஆவர் என்�ம், இவரின் ேவறான-�ரவலைரப் ேபாற்றி அவரால்
ேபணப்பட்� வாழ்ந்தவேர சங்ககாலச் சித்தைலச் சாத்தனா ெரன்�ம் ���
கட்�னார். 
ெமய்கண்டார் இயற்றிய சிவஞான ேபாதம் ெமாழி ெபயர்ப்� �லன்�, அ�
ெசந்தமிழில் எ�ந்த �தல் �ல் என்�ம், உ�த்திர�ம், சிவ�ம் ஒ�வரல்லர்,
ெவவ்ேவ றானவர் என்�ம், உ�த்திரன் அழிக்�ம் கட�ள், தமிழரின் சிவன்
எல்லாம் வல்ல இைறவன் என்�ம் தக்க ஏ�க்கள் காட்� எ�த்�ைரத்தார். 



இவ்வாறாக டாக்டர் நாவலர் கணக்காயர் ேசாம�ந்தர பாரதியார் இலக்கிய
எ�ஞாயிறாய் - இ�பதாம் �ற்றாண்� நக்கீரராய் இலங்கினார்.
நாட்�ப்பற்றில் ேவர் ஊன்றி, தமிழ்ப்பற்றில் கிைளவிட்�ப் படர்ந்�, தமிழன
ேமம்பாட்�ற்�ச் ெசழித்� விளங்கிய� நாவலர் என்�ம் நற்பயன் மரம் என்�
�றலாம். 
 



7. தமிழ்நைட வளர்த்த தமிழ்த் ெதன்றல்
 

வாழ்�ம் பய�ம்

இன்ைறய ச�தாயம் எண்ணற்ற தைல�ைறயினரின் உைழப்பில்
மலர்ந்ததா�ம். காலந்ேதா�ம் வளர்ச்சிைய உ�வாக்க �ன்ேனா�களாகச்
சிலர் ேதான்�கின்றனர். வ�ங்காலச் ச�தாயத்தினர் தம் வாழ்ைவச்
ெசம்ைமப்ப�த்திக் ெகாள்வதற்�ம், எளிைமப்ப�த்திக் ெகாள்வதற்�ம்,
க�த்� வ�வத்தி�ம், ெசயல் வ�வத்தி�ம் அத்தைகேயார் ெதாண்டாற்றி
வ�கின்றனர். தன்னலம் க�தாத ெதாண்ைடேய தங்கள் வாழ்க்ைகயின்
பயன் என்� க��கின் றனர். ‘ச�தாயப் பணிேய வாழ்வின் �றிக்ேகாள்’

எனக் க�திப் பணியாற்�ேவார் மிகச் சிலர். இ�பதாம் �ற்றாண்�த் தமிழக
வரலாற்றில் இலக்கியத்ைத�ம், அரசியைல�ம், சமயத்ைத�ம்,
ெபா�ளாதாரத்ைத�ம் நாட்�ணர்�டன் இைணத்� இைழத்�ப் பார்த்த
வித்தகர் தி�. வி. க ெமாழிக் கண்ேணாட்டத்திலி�ந்� உைரக்�ம் ேபா�
ஒ� தி�ப்� ைமயத்ைத�ம், அரசியல் பார்ைவயிலி�ந்� அ��ம்ேபா� சமய
உணர்�டன் கலந்த வி�தைல எ�ச்சிைய�ம், ெபா�ளாதாரக்
ேகாணத்திலி�ந்� �றிப்பி�ம்ேபா� �தலாளித்�வ எதிர்ப்�ப் ேபாக்ைக�ம்
ெகாண்ட எளிைம, ம�மலர்ச்சி, காந்திய ெதறி ஆகியவற்றின் வ�வமாகத்
திகழ்ந்தவர் எனலாம். 
பிறப்�ம் கல்வி�ம்
தி�வா�ரில் வி�த்தாசல �தலியா�க்�ம், சின்னம்மா�க்�ம்
ெசங்கற்பட்� �ள்ளல் எ�ம் கிராமத்தில் 26.8-1883 இல் பிறந்த
கலியாண�ந்தரனார் ெசன்ைன, இராயப்ேபட்ைட ‘ஆரியன் பிைரமரி
பாடசாைல’யி�ம், ெவஸ்லி கலாசாைல உயர்நிைலப் பள்ளியி�ம் கல்வி
பயின்றார். யாழ்ப்பாணம் நா. கதிைரேவல் பிள்ைளயிடம் தமிழ்ச் �ைவயறிந்த
இவர், மயிைல தணிகாசல �தலியாரிடம் சித்தாந்தம் பயின்றார். பின் மைற
மைலய�களிடம் இலக்கியத் ேதர்ச்சி ெபற்றார். 

சமயப் பணி�ம் ஆசிரியப் பண்�ம்
ைசவ ெநறியில் ஆழ்ந்த ஈ�பா� ெகாண்��ந்த தி�.வி.க. இராயப்ேபட்ைட
பால�ப்பிரமணிய பக்த ஜனசைபயி�ம். தி�வல்லிக்ேகணிச் சிவன�யார்
தி�க்�ட்டத்தி�ம் ெசால் லாேல உழவாரப் பணி�ரிந்த நா�க்கரசராய்த்
திகழ்ந்தார். ஸ்ெபன்சர் கம்ெபனியில் பணியாற்றியி�ந்த காலத்தில், �தந்தி



ரப்ேபாராட்டத்தில் தீவிரமாகச் ெசயலாற்றியி�ந்த இவர் ‘திலகர்’ சிைறப்பட்ட
ெசய்தியறிந்� பணிைய வி�த்தார். நாட்�ணர்வில் நாட்டம் ெகாண்�
வி�தைல இயக்கத்தில் ஈ�பட விைழந்தார். ெசன்ைன ஆயிரம் விளக்�ப்
ப�தியில் ஆதிதிராவிடர் பள்ளியில் ஆசிரியராகப் பணி ஏற்றார். ெதாடர்ந்�
ெவஸ்லி கல்�ரியில் தைலைமத் தமிழாசிரியர் ெபா�ப்பிைனச் சிறப்பித்தார்.
இக்கால கட்டத்தில் ைசவ சித்தாந்த மகா சமாசத்திேல
இலக்கியவாணர்க�ம் பாமர மக்க�ம் ேபாற்�ம் வண்ணம் ெசஞ்ெசால்
நைடயில் ெசாற் ெபாழி�கள் நிகழ்த்தி மக்களின் மகத்தான வரேவற்ைபப்
ெபற்றார். 
இல்லற�ம் எ�த்�லக�ம் 

1912ஆம் ஆண்� ‘கமலாம்பிைக’ என்ற அம்ைமயாைர மணந்�, ஆறாண்�
கால இல்லறவாழ்ைவ மட்�ம் ெபற்�. மைனவிைய�ம், ஈன்ற ஆண்மக�
ஒன்ைற�ம் ெபண்மக� ஒன்ைற�ம் இழந்தார். பின் தி�.வி.க. �றவி நிைல
அைடந்தார். ஆனால் ச�தாயத் ெதாண்�ைன உயிர் �ச்சாகக் ெகாண்டார்.
1917ஆம் ஆண்� ‘ேதசபக்தன்’ என்ற நாளிதழி ைனத் ெதாடங்கி, நாட்�ப்
பற்றிைனத் தமிழ் மக்கள் ெநஞ்சிேல ெகா�ந்திடச் ெசய்தார், ெதாழிற்
சங்கம் �தலாளித்�வச் �ரண்டலிலி�ந்� ெதாழிலாளர் தம் வாழ்வில்
வி�ைவ உ�வாக்க, ‘வா�யா’ என்பவரின் �ைண�டன் 27-4-1918 அன்�
ஆசியாவிேல �தன் �தலாகத் ெதாழிற்சங்கத்ைத ஏற்ப�த்தினார். பின்,

நாளிதழ் ஆசிரியராக�ம், ெதாழிலாளரின் ஆதர� ெபற்ற தைலவராக�ம்,
சிந்தைனையக் கிள�ம் எ�ச்சி�ைரப் ேபச்சாளராக�ம் திகழ்ந்�
இவ�ைடய பணி காங்கிர� இயக்கத்தில் ெபாலி �ற்ற�. ேபச்சி�ம்,
எ�த்தி�ம் ெப�மிதம் காட்�. எண்ணற்ேறாைரத் ேதசீய நீேராட்டத்தில்
கலக்கச் ெசய்தார். ெமாழி ேவ�, இலக்கியம் ேவ�. சமயம் ேவ�, அரசியல்
ேவ� என்ற நிைலைய மாற்றி, அைனத்ைத�ம் ஒேர பார்ைவயில்
ெகாண்�வந்� ஆற்றிய பணி அவர்தம் தனித்தன்ைமையக் காட்�
நிற்பதா�ம். பக்கிங்காம் மில் ெதாழிலாளர் ேபாராட்டத்தில் பங்ேகற்�,

ெதாழிலாளர்களின் ேவதைனக்� வி�� கண்டார். ெதாழிலாளர்
தைலவரானார். 
வாழ்�ம் ெதாண்�ம்
அவ�ைடய வாழ்�ம் ெதாண்�ம் ஒ� �ைறயிைனச் சார்ந்ததாக இல்ைல.

பல்ேவ� �ைறகளில் தனிப்�கழ் ெபற்� விளங்கிய தமிழ் �னிவர் அவர்.
ஆம். அவர் ெதாடாத �ைற ஒன்�மில்ைல: ெதாட்ட �ைறகைய
அழ�  ப�த்தாமல் விட்டதில்ைல” எனம் பாராட்டப் ெப�ம் அளவிற்� அவர்



அரசியல், சமயம், இலக்கியம், ெபா�ளா தாரம், மகளிர் �ன்ேனற்றம்,
ெதாழிலாளர் நலம், இைளஞர் திறம், சீர்தி�த்தம், நாட்�யர்� �தலான
ேகாணங்களில் ஆரவாரமின்றி அைமதியாகத் ெதாண்டாற்றினார். ெமாழிப்
பற்�ம், சமயப் பற்�ம், நாட்�ப் பற்�ம் நிைறந்த அவர் நா� வி�தைல ெபற,

ெமாழி நலம் சிறக்க, சமயப்பற்� மிளிரத் தைகசால் ெதாண்டாற்றினார்.
அவர்தம் தனித் ெதாண்டால் மகளிர் �ன்ேனற்றமைடந்தனர். இைளஞர்
ஏற்றம் ெபற்றனர். 
ேபச்�ம் எ�த்�ம்

சில�க்�ப் ேபச்� கடல் மைடதிறந்தாற்ேபால் வ�ம். எ�த்� என்றால் ஒ�
வரி�ம் ஓடா�. சிலர் எ�தி எ�தி �ல்கைளக் �விப்பார்கள். ஆனால்
ேமைடேயறிச் சில மணித் �ளிகேள�ம் ேப�வெதன்றால் ெமய்ந்ந�க்கம்
ஏற்பட்� நாத்த�த�த்�ச் ெசாற்கேள வாயினின்�ம் ெவளிவராமல் நின்�
வி�வார்கள். சில�க்�ப் ேபச்� வ�ம்; எ�த்� வ�ம்; ஆனால் ேபசிய
வண்ணம் எ�தியவா� ெசால்�ம் எ�த்�ம் ெசய�ம் ஒத்த வாழ்க்ைக-

உள்�ம் �ற�ம் ஒன்றான வாழ்க்ைகையக் காணல் அரி�. நா�ம் நடப்�ம்
ஒன்றாக்கிச் ெசயல்வழிச் சான்ேறாராய்த் திகழ்ந்தவர் தி�.வி.க. ஆவார். 
தி�.வி.க, அவர்கள் ெநஞ்சம் ேதசியத்தில் ஊறித் திைளத்த�. அவர்
காந்திய��ளின் ேகாட்பாட்�ேல ெகாண் ��ந்த ஆழமனஈ�பாேட. ‘மனித
வாழ்க்ைக�ம் காந்திய�க�ம்’ எ�ம் �லாக விரிந்த�. ெபண்களின்
வாழ்� �லக்கம் ெபற்�த் �ரண்டா விளக்காய்ச் �டர்விட ேவண்�ெமன்ற
எ�ச்சிேய ‘ெபண்ணின் ெப�ைம அல்ல� வாழ்க்ைகத்�ைண’ எ�ம்
�லாக மலர்ந்த�. இன்ைறய இைளஞர்கள் வீ� ெகாண்ேடாராய்
மட்�மின்றி, வி�தைலப் பணி�ரி�ம் 
சா-8 வித்ததராய் விளங்க ேவண்�ம் என்ற க�த்ேத ‘சீர்தி�த்தம் அல்ல�
இளைம வி�ந்�’ எ�ம் �லாகக் கனிந்த�. இலக்கியத்ைத ஆய்ந்�
கா�ம் ேநாக்கிற்�ம், இைசவான எழில் நைடக்�ம் காட்டாக நிற்ப�
அவர்தம் ‘நாயன்மார் வரலா�’ ஆ�ம். ெபரிய �ராணத்�க்�ம். காைரக்கால்
அம்ைமயார் தி��ைறக்�ம் எ�திய �றிப்�ைரகள் அவர்தம் சமய அ��
�ைறையப் �லப்ப�த்த வல்லனவா�ம், ‘தமிழ்த் ெதன்றல் அல்ல� தைலைமப்
ெபாழி�’ என்�ம் �ல் ேமைடயில் வீசிய ெமல்லிய �ங்காற்றில் மிதந்த
காலத்தின் எதிெராலி யா�ம். தி�.வி.க.வின் எ�த்�ப் பைடப்�களி�ம்.
ெசாற் பைடப்�களி�ம் ��கன் அல்ல� அழ�. ‘மனித வாழ்க்ைக�ம்
காந்திய�க�ம்’, ‘ெபண்ணின் ெப�ைம அல்ல� வாழ்க்ைகத் �ைண’,



‘பரம்ெபா�ள் அல்ல� வாழ்க்ைகவழி’, ‘உள்ெளாளி’ என்பைவ இந்த
�ற்றாண்�ன் �ல்களில் சிறப்பிடம் ெபற்றைவ என்கிறார் டாக்டர் �.வ. 

ெசஞ்ெசால் நைடேவந்தர்

‘நைட’ என்ப� எ�த்தாளரின் இயல்ைப�ம், சித்தைனப் ேபாக்ைக�ம்
ெவளிப்ப�த்தவல்ல� என்பர். எளிைம, அைமதி, அடக்கம் இவற்றின்
வ�வானவர் தி�.வி.க. ஆனால், அவர்தம் நைட வீ�ெகாண்டதாய்,

சிந்தைனையக் கிள�வதாய். மி�க்� நிைறந்ததாய் விளங்�ம் ெதளிந்த
நைடயா�ம். வாழ்ைவ�ம் இலக்கியத்ைத�ம் ஒன்றாகக் கண்� வாழ்ந்த தி�
வி. க. �டன் ெந�ங்கிப் பழகிய டாக்டர் �.வ. அவர்கள், அவர்தம் நைடயில்
காணப்ப�ம் வியத்த� ��கைளத் தம் கட்�ைர ெயான்றில், “எ��ம்ேபா�
இ�ந்த பண்பா�ம் ேப�ம்ேபா� வந்த�. ேப�ம்ேபா� அைமந்த மி�க்�
எ��ம்ேபா�ம் அைமந்தி�ந்த�” என்� �றிப்பிட்�ள்ளைம க�தத்
தக்கதா�ம்.  ேப�வைதப் ேபான்� எ�தி�ம், எ��வைதப் ேபான்� ேபசி�ம்
வந்தவர் தி�.வி.க. இரண்��ம் ேவ�பா�கள் காண ��யாத அள�க்�ச்
ெசஞ்ெசாற்கள் விரவி விழிப்�ட்�ம் வியப்� நைடையக் ைகயாண்டார். 
“அ�ைமத் தமிழ் மாணவர்கேள! உங்கள் நாட்ைட ேநாக்�ங்கள். அஃ�
எப்ப� இ�க்கிற�? அ�ைமத் தமிழ்நா� சின்னாபின்னமாகச் சித�ண்�
கிடக்கிற�. காரணம் என்ன? தைலயாய காரணம் என்ன? தாய் ெமாழிையப்
ேபணிக் காப்பாற்றாைமயா�ம். அதன் பால் பற்�ளங் ெகாள்ளாைம,

ஒ�ேபா� ��யணிந்� ேகாேலந்திக் கைலயணிந்� அரியாசனம் வீற்றி�ந்த
நம் ேபரன்ைன-இப்ேபா� எந்நிைலயில் இ�க்கிறாள்? அவள் ��யிழந்�
ேகாலிழந்� கைலயிழந்� நலெமல்லாம் இழந்� கிடக்கிறாள். அவள்
உடற்��கள் எல்லாம் ஊ�பட்�க் கிடக்கின்றன. அவள் �கெமல்லாம் ��
ம�க்கள் எ�ப்பட அவள் எழிைலக் ெக�த்�வ�கின்றன. அவளி�க்கத்
�ச்சி�ம் இல்ைல. அவைளத் ��ம் �ற்�ம்��க் ெகாள்�ேமா என
அஞ்�கிேறன்.” 

(இளைம வி�ந்�) 

எளிய ெசால்லாட்சிகளில் ெதளி�ம், ெதளிவில் ஓர் அளைவயியல்
அ���ைற�ம் அ���ைறயில் ஓர் உ�தி�ம் ெகாண்ட தன்ைம
ேமற்கா�ம் நைடயிேல காண ��கிற�. எனேவதான் “இ�பதாம்
�ற்றாண்� �ற்ப�தி உைர நைடயின் தந்ைத”ெயன இவர் தனிச் சிறப்�டன்
க�தப்ப�கின்றார். - 
கவிைதப் பணி



ெதாடக்கக் காலத்திேலேய உைரநைட எ�திய� ேபான்� ெசய்�ள் எ��ம்
திற�ம் அவர்க்� வாய்த் இ�ந்த�. ஆனால் ஒய்� ஒழிவற்ற அவர்தம்
ெசாற்ெபாழி�  க�ம், நாள்ேதா�ம் வாரந்ேதா�ம் தம் ‘ேதச பக்தன்’,

‘நவசக்தி’ இதழ்க�க்� எ�தேவண்�ம் என்ற கட்டாய�ம், இவர்தம்
ெசய்�ள் ெதாண்�ற்�த் தைட விதித்� வந்தன. 

உைரநைட ேபாலேவ அவ�ைடய கவிைதக�ம் மிகத் ெதளிவாக இ�க்�ம்.
அவ�ைடய கவிைதகள் உள்ளத்� உணர்ச்சிைய எ�ப்�வன. ஆராய்ந்�
எ�த்த எளிய ெசாற்களாேல ஆக்கப்பட்டன. க�த்ைத வ�வாமேல
��வன. 

தாம் எ�த்�க்ெகாண்ட க�த்�க்கைளத் ெதளி�ப�த்தி உைரப்ப�
அவ�ைடய நைடயின் சிறப்�. அவ�ைடய க�த்�கள் இயற்ைகக்�
மாறாகேவா, ப�த்தறி�க்�ப் பைகயாகேவா இ�க்கமாட்டா. 
1931ஆம் ஆண்�ல் ‘உரிைம ேவட்ைக அல்ல� நாட்�ப் பாடல்’ என்ெறா�
சி� ெசய்�ள் �லிைன இயற்றினார். 
“தமிழிைனப்ேபால் உயர்ந்தெமாழி
தரணியில்ேவ ெறங்�மிைல
தமிழைனப்ேபால் ெமாழிக்ெகாைலயில்
தைலசிறந்ேதார் எவ�ளேரா.” 

-உரிைம ேவட்ைக அல்ல� நாட்�ப் பாடல். 

என்ற பாடலில் அவர்தம் ெமாழியார்வம் விளங்கக் காண லாம். அ�த்த
ஆண்�ல் அவர் இயற்றிய ெசய்�ள் �ல் ‘��கன் அ�ள் ேவட்டல்’ எ�ம்
�லா�ம். ‘��கன் அல்ல� அழ�’ எ�ம் உைரநைட �லிைன 1925ஆம்
ஆண்�ல் எ�தினார் அவர். தம் மனத்திற்�ப் பி�த்த இயற்ைகயில்
இைறவைனக் கண்ட பாங்கில் எ�ந்த �லா�ம் அ�. 1938ஆம் ஆண்�ல்
‘தி�மால் அ�ள் ேவட்டல்’ ெவளியாயிற்�. ெதன்தி�ப்ேபைர �தலாகத்
தி�மைல ஈறாகப் பல ைவணவத் தி�ப்பதிகளில் ேகாயில் ெகாண்�ைற�ம்
ேகால ெந�மாைல வந்தித்� வழிப�ம் நிைலயில் இந்�ல் இயன் றி�க்கக்
காணலாம். இப்பாடல்களில் ஒ� ெபா�ைம ேநாக்� இலங்கவைதக்
காணலாம். 
“பலப்பல ெமாழியில் பலப்பல ெபயர்கள்
பகர்ந்த சான்ேறார் �கர்ந்த இன்பம்
ஒன்ேற அன்ேறா கன்ேற ெதளியின்
ஒ�வ நிற்ேக ம�விய ெபயர்கள்



பலெவ�ம் உண்ைம நில�தல் உ�தி
எப்ெபயர் நின் ெபயர் எப்பதி நின்பதி
எவ்�� நின்�� எம்ெமாழி நின்ெமாழி
ேபெரலாம் நீேய ேபரிலான் நீேய
பதிெயலாம் நீேய பதியிலான் நீேய
உ�ெவலாம் நீேய உ�விலான் நீேய
ெமாழிெயலாம் நீேய ெமாழியிலான் நீேய
எல்லாம் நீேய” 

-தி�மால் அ�ள்ேவட்டல். 

என்� அவர் ெதன்தி�ப்ேபைர �ைற�ம் தி�மாைலப் பரவி நிற்�ம் ப�தியில்
ெபா�ைம�ம் இலக்கிய �ட்ப�ம் ெசறிந் திலங்கக் காணலாம். 
தி�வரங்கத்தம்மாைனத் �திக்��கமாகத் தி�.வி.க. அவர்கள் பா��ள்ள
பின்வ�ம் பாடலில் ெசஞ்ெசாலின்ப�ம் ெநஞ்சினிக்�ம் ேநய�ம
நிைறந்தி�க்கக் காணலாம். 
“மணிெகாழிக்�ங் காவிரியாய் மலர்நிைறந்த ெபாழிலாய்
மணங்கம�ம் மதி�ைடயார் வாெயா��ம் யாழாய்
அணிெகாழிக்�ம் ேவனிலிைட ஆ�வ�ங் காற்றாய்
அைமதியளி திங்கள் ெபாழி ஆனந்த நிலவாய்
பணி ெகாழிக்�ம் அ�யவர்கள் பத்திவிைள பாட்டாய்
பரந்�நிற்�ங் காட்சிெயலாம் பார்க்கின்ற ேவைள
பிணிெகாழிக்�ம் ஏைழ�ய்யப் ேபசரிய �யிலின்
ெபற்றிய�ள் ெசய்பாேயா ேபரரங்க ேவந்ேத” 

-தி�மால் அ�ள் ேவட்டல் 

1942ஆம் ஆண்�ல் ‘ெபா�ைம ேவட்டல்’ எ�ம் ெபயரிய ெசய்�ள்
�ெலான்றிைன இயற்றித் தமி�லகிற்� அளித்�ள்ளார். இந்�லில்
இயற்ைக வாழ்�, அ�ளின் ெப�ைம, ெநஞ்சின் இயல்�, சன்மார்க்க வாழ்�
�தலிய ெபா�ள் �றித்� இவர் பா��ள்ள பாடல்கைளக் காணலாம்.
“தி�.வி.க. அவர்களின் உள்ளம் எத்தைகய� என்� ஒ� �லால் அறிய
ேவண்�ன், அ� “ெபா�ைம ேவட்டல்” என்�ம் இந்த �ல் எனலாம்” என்பர்
ெப�ந்தைக �.வ. அவர்கள். 

“காைலயிேல எ�ந்�லவிக் கடன்க ளாற்றிக்
கைதேபசித் ெதாழில்�ரிந்� கா� ேத�
மாைலயிேல களித்�றங்கல் வாழ்க்ைக யாேமா



மக்கள் நிைல அவ்வளவில் மாய்ந்ேதா ேபா�ம்
ேமைல�ேம ெதாடர்ந்�ெச�ம் ேமன்ைமத் தன்ேறா
விரி�லகில் விளம்பரேம வி�ம்பா ெதன்�ங்
கால�யில் தைலசாய்த்�க் க�த்ைத ைவத்�க்
கடன்கள்ெசய அ�ள்�ரிவாய் க�ைணத்ேதேவ!” 

-ெபா�ைம ேவட்டல் 

என்� விண்ணப்பம் என்�ம் ப�தியில் இடம் ெபற்�ள்ள பாடல் வா�ம்
ெநறிைய வைக�றப் �லப்ப�த்தி நிற்பதா�ம். 
1945ஆம் ஆண்�ல் ‘��ைம ேவட்டல்’, ‘கிறிஸ்�வின் அ�ள் ேவட்டல்’

என்�ம் இ� �ல்க�ம் ெவளிவந்தன. இந்�ல்கள் அவர்தம் சமரசப்
பற்றிைன விளக்க வல்லன. வா�ம். 1940ஆம் ஆண்�ல் ெவளிவந்த
‘சிவன�ள் ேவட்ட�ம்’ 1937ஆம் ஆண்�ல் ெவளிவந்த ‘கிறிஸ்� ெமாழிக்
�ற�ம்’ உளப் பண்பாட்�ைன உயர்த்�ம் உயரிய �ல்களா�ம். ‘இ�ளில் ஒலி’
என்ப� இரண்டாண்�க�க்�ப் பின் ெவளிவந்த �லா�ம். இந்�லில்
‘எண்ணத்தின்  உயர்ேவ வாழ்வில் ஏற்றத்ைதத் த�ம்’ என்பதைன நய�றப்
�லப்ப�த்தி�ள்ளதைனக் காணலாம். ேதைவக்� ேமல் ஈட்ட ேவண்�ம் என்ற
சிந்தைனேய எல்லாச் சீரழி�க�க்�ம் காரணம் என்பதைன இந்�ல்
உணர்த்�கின்ற�. 

“ேதைவக்� ேமெலண்ணாச் சிந்ைத உயர்ெவண்ணம்
ேமவிட உந்திவி�ம் ேமல்”

“ேதைவக்� ேமல்கிைனயாச் சித்தம் ெசகமானால்
யா�ம் ஒ�ங்�ப�ம் அன்�” 

-��ைம ேவட்டல் 

இந்த ஆண்�ேலேய ‘அ�கன் அ�ேக அல்ல� வி�தைல வழி’, ‘இ�ைம�ம்
ஒ�ைம�ம்’ என்�ம் இ� �ல்கள் ெவளிவந்தன. அ�த்த ஆண்�ல்
அதாவ� 1951ஆம் ஆண்�ல் ‘சித்தந் தி�ந்தல் அல்ல� ெசத்�ப்
பிறத்தல்’, ‘��ைம உளறல்’, ‘ெபா��ம் அ��ம் அல்ல� மார்க்ஸிய�ம்
காந்திய�ம்’ எ�ம் �ன்� �ல்கள் ெவளிவந்தன. இவ்வா� அவர்தம்
இ�திக் காலத்தில் உைரநைட �ல்கள் �ைறந்� ெசய்�ள் �ல்கள்
மி�ந்ததற்�க் காரணத்ைத அவேர பின் வ�ம் பாடலில் �லப்ப�த்தி�ள்ளார். 
“அந்த நாட்களில் சிந்தைனப் ெபா�ள்கைள
விழிகள் ேநாக்க எ��வன் ைகயால்;



அ�பத் தாறினில் சி�பரல் ஆணிப்
படலம் கண்ைணப் படர்ந்� மைறத்த�;

பைழய வண்ணம் விழிகள் ேநாக்க
எ��ம் ேபற்ைற இழந்தவன் பாவி!
உளத்ெத�ம் க�த்ைத உள� கின்றனன்,

உளற�ம் �லாய் ெவளிவ� கின்ற�;

ஒற்ைறக் கண்ணிடர் உற்ற ேவைளயில்
பழம்ெபா�ள் �ைலப் பகர்ந்தனன் உைரயாய்
இரண்� கண்ெணாளி வறண்டஇந் நாளினில் 

இ�ளில் ஒளிையக் �றள்ெவண் பாவால்
இ�ைம�ம் ஒ�ைம�ம் அ�கன் அ�ேக
ெபா��ம் அ��ம் மார்க்கிஸ் காந்தி,
சித்தத் தி�த்தல் ெசத்�ப் பிறத்தல்
என்�ம் �ல்கைளப் பண்ணினன் அகவலால்.

பைழய உைரநைட வி�மிய அகவல்
பின்ேன யாப்பணி �ன்ன ேவய்ந்த�;

உள�ம் என் அகவ�ம் ஒ�வித உைரேய;

ெபா�� ப�க்ைகயில் கழிக்க ேநர்ந்தபின்
க�தில் உைரநைட ��தல் கண்ேடன்;

பாவின் அைமப்ேபா ஓவியம் ஆகி
உ�ண்�ம் �ரண்�ம் திரண்�ம் நிற்�ம்
ெமாழிநத பின்�ம் அழிதல் அரிதாம்;
ஆதலின் பாவால் ஓதைலக் ெகாண்ேடன்” 

-��ைம உளறல் 

‘��ைம உளறல்’ என்ற �லிற் காணப்ப�ம் ேமற்கா�ம் பாடல்வழி,
தி�.வி.க. கண்பார்ைவ மங்கி, உடல் ெமலிந்�, ப�க்ைகயில் வீழ்ந்� கிடந்த
ேபா� அவ�ைடய சிந்தைன ேவகமாகச் சிறக�த்�ப் பறந்தேபா�, எ�ைக
ேமாைன�ம் சீர் வைரயைற�ம் உைடய ெசய்�ளில் தாம் எண்ணிய
க�த்�கைள எ�த்தியம்�வ� அப்ெபரியா�க்� எளிதாக இ�ந்த�.

பார்ைவ ப��பட்ட பிற� தாேம ேபனாப் பி�த்� எ�த ��யாத நிைலயில்,

எண்ணங்கைள ெந�ேநரம் ெநஞ்சில் ைவத்�த் ேதக்க�ம், அைத
நிைனேவா� காக்க�ம், பின் தன்ைனக் காண வந்ேதாரிடம் ெசால்லி
எ�த்��வம் ெபற ைவக்க�ம் அவ�க்� வாய்ப்பாக அைமந்த� ெசய்�ள்
நைடேயயா�ம். ேம�ம் தி�.வி.க. அவர்கள� �றக்கண்கைளப் படலம்



மைறத்�ப் பார்ைவ ப��ற்ற ேநரத்தில் இயற்றிய ெசய்�ள் �லகள்
அைனத்�ம் ஒப்பரிய க�த்�கைள, வி�மிய எண்ணங்கைள
ெவளியி�வன  வா�ம். கண்ெணாளி மங்கிய ேநரத்தில் அவர் க�த்ெதாளி
மி�ந்தி�ந்த�; �றெவாளி பாழ்பட்ட ேநரத்தில் அகெவாளி அைமதியில்
பிறங்கிற்� எனலாம். இதைன அவேர, 
“கண்ெணாளி பட்ட�ம் க�த்ெதாளி �ன்னி�ம்
ேம�ம் விளங்கைலச் சாலத் ெதளிந்ேதன்;

ஒ��லன் ஒ�ங்கின் ம��லம் விளக்கம்
அதிகம் அைடதலின் அதிசயம் இல்ைல” 

-��ைம உளறல் 

என்� �லப்ப�த்தி�ள்ளார். 
அவர் உயிர் நீப்பதன் �ன்னர் 1953ஆம் ஆண்�ல் இயற்றிய �ல்-இ�தி
�ல்-‘வளர்ச்சி�ம் வாழ்�ம்’ என்பதா�ம். இந்�லில் அவர்தம் ைநந்த
உள்ளத்திைனக் காணலாம். 

“மக்கள் வளர்ச்சியில் சிக்கல் உ�தெலன்?

ப�த்தறி �ைடய வ�ப்ேபா காரணம்?
ெசயற்ைக வாழ்க்ைகயில் பயிற்சி ெபற்றான்
வளர்ச்சி வாழ்வில் தளர்ச்சி யைடநத�;

மனிதன் என்ேறா சலித்� விட்டான்;

காலங் கணித்�க் ேகாலல் அரிேத
எத்தைன �கேமா? எத்தைன ஊழிேயா?
இன்�ம் அவன் வாழ் ெதான்ைம உலகம்
ெதய்வ மயமாய் உய்ய வில்ைல
சாந்தம் �ற்�ம் ஏந்த வில்ைல
என்ன காரணம்? உன்னிப் பார்க்க:

மனிதன் �தன்�தல் இனி� வாழ்ந்தான்
உைழத்�ம் உ��ம் பிைழத்� வந்தான்
ஒ�வன் ெபா�ைள ஒ�வன் கவ�ம்
கல்வி பயிலாச் ெசல்வம் ெபற்றான்
ெபாய்�ம் அற்ற ெமய்யில் நின்றான்
�ரண்டல் வாழ்வில் �ரண்டா னில்ைல,

பின்ேன ெகட்டான்; என்ன ெசய்வ�, 



 ஒ�வன் ெபா�ைள ஒ�வன் கவ�ம்
இழி� வள�ம் வழிையக் கண்டான்;

ெகாைல�ங் கள�ங் கள்�ங் காம�ம்
ெபாய்�ம் வாழ்வில் ெமாய்த்�க் ெகாண்டன
�ரண்டல் வாழ்� திரண்� மதர்த்த�
ெசயற்ைக வாழ்க்ைகயில் பயிற்சி ெபற்றான்
வளர்ச்சி வாழ்வில் உணர்ச்சி யற்ற�.” 

-வாழ்�ம் வளர்ச்சி�ம் 

இந்தப் ப�தியில் உலக மக்கள் இயற்ைகையத் �றந்�, ெசயற்ைகையப் பற்றி
நின்�, அறந்�றந்� மறம் மி�ந்� வா�ம் ெநறியல்லா ெநறிையக்
கண்�க்கிறார். 
இவ்வா� தி�.வி.க. அவர்கள் 1931ஆம் ஆண்� வைரயில் இயற்றிய
ெசய்�ள் �ல்களின் எண்ணிக்ைக பதினான்கா�ம். இந் �ல்களில்
அவர்தம் ெபா�ைம�ணர்�ம், இலக்கிய ெநஞ்ச�ம் இனி� விளங்கக்
காணலாம். தி�.வி.க. ஒர் உயரிய கவிஞர் என்பதைன இந்�ல்கள்
ெதரிவித்� நிற்கின்றன. 

1953ஆம் ஆண்� அவர் இறந்தேபா� பி. ஸ்ரீ. அவர்கள், ‘ேபனா
மன்ன�க்� மன்னன். அவர் சிறந்த பக்தன். அவர் சாகவில்ைல. ஏெனனில்
பக்தைனக் கண்� சா�தான் ெசத்�ப் ேபாகிற�. அவர் வாழ்ந்� வந்த
��ப்ேபட்ைட விலாசம்தான் மாறியி�க்கிற�. �� விலாசம் மக்கள் உள்ளம்
என்ற க�த்�த் தமிழ் ெமாழிக்�ம் தமிழ�க்�ம் அவர் ஆற்றிய பணியின்
எல்ைலைய நன்�ணர்த்�கிற�. 

இலக்கியச் ெசல்வராய், சமய ம�மலர்ச்சியாளராய், ெசந்தமிழ்ப்
ேபச்சாளராய், ெதாழிலாளர் தைலவராய், நாளிதழ் நாயகராய், அரசியல்
�யவராய் விளங்கித் தமிழிலக்கிய வரலாற்றி�ம் தமிழக அரசியல்
வரலாற்றி�ம் சீரிய இடத்ைதப் ெபற்�ச் ெசம்மாந்� நிற்பவர் தமிழ்த் ெதன்றல்
தி�.வி.க. அவர்கேள ஆவர். 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ��ைவ தந்த �ரட்சிக் கவிஞர்
 

கவிஞன் தான் பிறந்த காலத்தின் க�வாக�ம் பின்னர்க் க�த்தாவாக�ம்
�லங்கக் காணலாம். தன்ைனக் �ற்றி��ள்ள �ழைல, ச�தாயத்ைத
அப்ப�ேய படம் பி�த்�க் காட்�வ� என்ப� ஒ��ைற: அச்ச�தாயத்ைத
விவரிக்க�ம் ெசய்� தன்�ைடய க�த்�கைளப் பரப்பி ஒ� �திய
ம�மலர்ச்சிக்�ச் ச�தாயத்திைனப் பைடக்க வ்ே◌ண்�ம் என்ற
ேபரார்வத்தில் பிறங்கி�வ� பிறிெதா� வைக. �ன்னவர் உள்ளைத
உள்ளவாேற ��பவராக�ம். பின்னவர் உள்ளைத உணர்ந்தவா�
��பவராக�ம் அைமவர். 

உள்ளைத உள்ளவா� உணர்த்�பவர், உ�வத்ைதப் பிரதிபலித்� நிற்�ம்
கண்ணா� ேபால்பவராவர். கவிஞன் காலத்தின் கண்ணா�யாக மட்�ம்,
இ�ந்தால் ேபாதா�. காலத்தின் க�த்தாவாக�ம் அவன் �லங்�தல்
ேவண்�ம். அப்ேபா�தான் அவன் பைடக்�ம் இலக்கியம் �ந்ேதாட்டமாக
மட்�ம் அைமயாமல் காய்கறித் ேதாட்டமாக�ம் அைமந்� பலன்தர ���ம். 
“மக்கள் ஆக்கா ம�ேவந்தர்கள் கவிஞர்கள்” (Poets are the

unacknowledged legislators of the world) என்� கவிஞர் ெஷல்லி
�றிப்பிட்டார். ெபா�மக்களின் வாக்�ரிைம ெபற்�ச் சட்டமன்றத்தில்
அமர்ந்� நாட்� மக்க�க்� நலம் பயக்�ம் திட்டத்திைனக் தீட்�ச்
ெசயலாற்�ம் வாய்ப்� அரசியல்வாதிக�க்� உண்�.

ஆனால்  கவிஞர்கேளாெவனில் கற்பைனயில் சில காட்சிகைளக் கண்�,

அக்கற்பைனக்காட்சிகள் நைட�ைற வாழ்வில் நன�களாகி மக்க�க்�ப்
பயன் நல்க ேவண்�ம் என்ற வி�மிய ேநாக்கம் உைடயவர்களாகத்
�லங்�வர். அெமரிக்கர்கள் நில�ப் பயணத்ைத ேமற்ெகாள்வதற்�ப்
பல்லாண்�க�க்� �ன்ேப தமிழ் நாட்�க் கவிஞர் பாரதியார் “சந்திர
மண்டலத்தில் கண்� ெதளிேவாம்” என்� பா�விட்டார். �தந்திரம்
ெப�வதற்� �ன்ேப “ஆ�ேவாேம பள்�ப் பா�ேவாேம, ஆனந்த �தந்திரம்
அைடந்� விட்ேடாெமன்�” �தந்தரப் பள்�ப் பா�னார். “சிங்களத்
தீவி�க்ேகார் பாலம் அைமப்ேபாம், ேச�ைவ ேம��த்தி வீதி சைமப்ேபாம்”
என்�ம் பாரதியார் பா��ள்ளைம அவர்தம் எதிர்கால ேநாக்கிைனப் �லப்
ப�த்�ம். “கங்ைகயில் ஓ�வ�ம் நீரின் மிைகயால் ைமயத்� நா�களில்
பயிர் ெசய்�ேவாம்” என்� என்ேறா பா�விட்�ப் ேபானார். இன்�



கங்ைகைய�ம் காவிரிைய�ம் இைணக்க ���மா? என்� உலக நி�ணர்
�� ஆராய்வதைனக் காண்கின்ேறாம். 
நாட்�ன் வி�தைலக்�-நாட்� மக்களின் நல் வாழ்விற்�ச் சில பல
க�த்�க்கைளப் பாரதியார் எண்ணி�ைரத்தைம ேபான்ேற. அவர் பால்
ெகாண்ட ஈ�பாட்டால் தம் இயற்ெபயரான கனக�ப்�ரத்தினத்ைதப்
பாரதிதாசன் என்� மாற்றியைமத்�க் ெகாண்ட ��ைவக் கவிஞர்��ைமக்
கவிஞர்தம்-�ரட்சிக் க�த்�கைள இனிக் காண்ேபாம். 

காலத்திற்ேகற்பக் கவிஞர் ேதான்�வர் என்ப� ெபா� நியதியா�ம்.
பாண்�ச்ேசரியில் பாரதியார் வாழ்ந்தி�ந்த ெபா�� அவேரா� ெதாடர்�
ெகாண்டார் நம கவிஞர் பாரதிதாசன். ஒ� வி�ந்தில் சந்தித்தனர் இ�வ�ம்.
பாரதியார் பாரதிதாசைனப் பா�மா� பணிக்க, “எங்ெகங்�க் காணி�ம்
சக்தியடா!—தம்பி ஏ� கடல் அவள் வண்ணமடா!” என்ற பாடைலப்
பாரதிதாசன் பா�யதாக அறிகிேறாம். இந்தப் பாடைல ���ம் நாம் ப�த்�ப்
பார்த்தால் �ரட்சிக் கவிஞர் எனக் ெகாண்டாடப்ப�வதற் ேகற்பப் �ரட்சி
வித்�கள் இம்�தற் பாடலிேலேய ெதன்படக் காணலாம். 
“இயற்ைக அைனத்�ம் அழேக, அந்த அழ� ெசந்தாமைர ெயன்�ம்,
நிலெவன்�ம், கதிெரன்�ம் சிரித்த�. கா�ம் ெபா�ளிெலல்லாம் அழைகக்
காண�ம், கண்டவா� தாேமயாகச் ெசல்ேலாவியம் ெசய்ய�ம் திறம்
ெப�தல் ேவண்�ம் தமிழர்கள் என்� அழகின் சிரிப்� �லின் �ன்�ைரயில்
கவிஞர் �றிப்பி�வர். 
இயற்ைக வ�ணைனயி�ம் �ரட்சி உள்ளம்

இயற்ைகப் ெபா�ள்கைளக் �ர்ந்� ேநாக்�ம் கவிஞர்தம் மதி
வியத்தற்�ரிய�. கடைலகைளப் பார்க்�ம் கவிஞர்க்� இைளஞர் தம்
எ�ச்சி�ம் ஒ�ங்ேக நிைன�க்� வ�கின்றன. 

“ேநரி�ம் அைலேயா, கல்வி
கிைலயத்தின் இைளஞர் ேபாலப்
�ரிப்பால் ஏ�ம்; வீ�ம்
�ரண்��ம், பாராய் தம்பி” 

—அழகின் சிரிப்� : கடல் : 1. 

அ�த்�, �றாவின் வாழ்விைன வ�ணிக்க வ�கின்ற கவிஞர் �ரட்சிக்
க�த்�க்கைள நம் �ன் பைடக்கின்றார். ஓர் ஆண் �றாவிற்� ஒ� ெபண்



�றா என வா�ம் கற்� ெநறியின் திண்ைமயிைன நமக்� எ�த்�க் காட்�
கின்றார். 
“ஒ�ெபட்ைட தன் ஆண் அன்றி
ேவெறான்�க் �டன்ப டாதாம்:
ஒ� ெபட்ைட மத்தாப் ைபப்ேபால
ஒளி�ரிங் திடநின் றா�ம்
தி�ம்பி�ம் பார்ப்ப தில்ைல
ேவெறா� ேசவல்! தம்மில்
ஒ��றா இறந்திட் டால்தான்
ஒன்� மற் ெறான்ைற நா�ம்,” 

—அழகின் சிரிப்�; �றாக்கள் : 5 

ஆேணா ெபண்ேணா ஒ�வர் இறந்தபின் மற்றவர் தி�மணம் ெசய்�
ெகாண்� வாழ்வேத ேநரிய ெசயல் என்பதைன�ம் இ�தி அ�யிற்
�லப்ப�த்தி வி�கின்றார். 
கிளிைய வ�ணிக்கப் ��கின்ற கவிஞர், ெநஞ்சத்திேல ஓர் எண்ண�ம்,
நைட�ைற வாழ்� நலத்திற்காகப் பிறி ெதா� ெசய�ங் ெகாண்� இலங்�ம்
இரட்ைட ேவடத் தினைரச் சாடக் காணலாம். 

“காட்�னில் திரி�ம்ேபா�
கிரீச்ெசன்� கழ� கின்றாய்
�ட்�னில் நாங்கள் ெபற்ற
�ழந்ைத ேபால் ெகாஞ்� கின்றாய்
வீட்�ேல �ரத்தம் என்பார்
ெவளியிேல பிைழப்�க் காக
ஏட்�ேல தண்ணிர் என்பார்
உன்ேபால்தான் அவ�ம் கிள்ளாய்!” 

—அழகின் சிரிப்�: கிளி; 7. 

நிலைவப் பா�ய கவிஞர் பலர் நிலவிைனக் காதல் வாழ்� ஏற்றம் ெபற
அைம�ம் பின்�லமாகக் கண்�ள்ளதைனப் பார்க்கலாம். நற்றிைணத்
தைலவன் ெபா�ள்வயிற் பிரிந்�, ெபா�ள் �ற்றித் தம் மைன ேநாக்கி
மீ�ம்ேபா� நிலைவக் காண்கிறான். பின் வ�மா� பா�கிறான். 

“�ன்�ர் மதியம் ேநாக்கி நின்� நிைனந்�
உள்ளிேனன் அல்லேனா யாேன......



........................................................

எம� �ண்ேடார் மதிநாள் திங்கள்” 

—நற்றிைண : 62. 

இ�ேபான்ேற தி�வள்�வம் காமத்�ப்பாலில், தைல மகன்-ஒ�வன் நிலைவ
ேநாக்கி, நின் �க�ம் என் தைலவி யின் �க�ம் அழ�-அைமப்�-கவர்ச்சி
�தலியவற்றில் ஒன்ேறெயனலாம், ஆயி�ம் இ�வரிைடயி�ம் ஒ� ேவ�
பா� உள� என் தைலவி நான் காணமட்�ேம ேதான்� வாள்; நீேயா பல�ம்
காண நாணமின்றி வான வீதியில் உலா வ�கின்றாய்' என்� ��வதாகக்
�றிப்பி�கின்றார். 
“மலரன்ன கண்ணாள் �கெமாத்தி யாயின்
பலர்காணத் ேதான்றல் மதி” 

—தி�க்�றள் : 1119. 

நந்திக் கலம்பக ஆசிரியர் காதலைனப் பிரிந்தி�க்�ம் மகளிர், நிலைவப்
பார்த்�, 

“ெபண்ணிலா ஊரிற் பிறந்தாைரப் ேபாலவ�ம்
ெவண்ணிலா ேவயிந்த ேவக�ன காகாேத!” 

—நந்திக் கலம்பகம்; தைலவி நிலைவப் பழித்தல். 

என்� �றிப்பி�வதாகக் கவிைத பைடத்�ள்ளார். இவ்வா� கவிஞர் பலர்
கண்ட நிலவிைனப் பாரதிதாசனின் கற்பைன�ள்ள�ம் கா�கின்ற�;

�கிழ்க்கின்ற�. ேதனார் ெசந்தமிழ்க் கவிைத:  

“��ைம நிலா! அழ� நிலா
�ைளத் த�விண் ேமேல-அ�
பழைமயிேல ��நிைன�
பாய்ந்ெத�ந்தாற் ேபாேல
..............................................

��ட்�விழி�ம் திறந்த� ேபால்
இ�ட்�ல் வான விளக்�” 

—இைசய�� ; நில� 

இம்மட்ேடா� நிற்கவில்ைல கவிஞர். பிறிேதாரிடத்தில் பசித்த மக்கள் பசியாற
உண்ண உண� ேத�ங்கால் பாைனயாரக் கனத்தி�ந்த ெவண் ேசாற்றிைனக்



கா�ம் இன்பேம ெவண்ணிலைவக் கா�ம் இன்பம் என்� வாழ் ேவா�
ஒப்�ைமப்ப�த்திக் காண்கின்றார், 
“உைனக்கா�ம் ேபாதினிேல என் உள்ளத்தில்
ஊறிவ�ம் உணர்ச்சியிைன எ��தற்�
நிைனத்தா�ம் வார்த்ைத கிைடத் தி�வ தில்ைல
நித்திய தரித்திரராய் உைழத்� ைழத்�த்
திைனத்�ைண�ம் பயனின்றிப் பசித்த மக்கள்
சிறி��ழ் ேத�ங்கால், பாைன ஆரக்
கனத்தி�ந்த ெவண்ேசா� கா�ம் இன்பம்
கவின்நிலேவ உைனக்கா�ம் இன்பம் தாேனா!” 

—பாரதிதாசன் கவிைதகள் : �தல் ெதா�தி : 
�ரட்சிக்கவி. 
�ரட்சிக் கவி

பாரதிதாசன் அவர்கள் ‘�ரட்சிக் கவி’ என்ேற ஒ� ெந�ங்கவிைதயிைனப்
பைடத்�ள்ளார். ெபய�க்ேகற்பேவ . இந்ெந�ங்கவிைதயில் பல்ேவ� �ரட்சிக்
க�த்�க்கள். நிைறந்திலங்கக் காணலாம்.  
“காரி�ளால் �ரியன்தான்
மைறவ �ண்ேடா?
கைறச்ேசற்றால் தாமைரயின்
வாசம் ேபாேமா?
ேபெரதிர்ப்பால் உண்ைமதான்
இன்ைம யாேமா?
பிறர் �ழ்ச்சி ெசக்தமிைழ
அழிப்ப �ண்ேடா?
ேநர் இ�த்தித் தீர்ப்�ைரத்�ச்
சிைறயிற் ேபாட்டால்
நிைறெதாழிலா ளர்க�ணர்�
மைறந்� ேபாேமா?” 

என்� ‘�ரட்சிக் கவி’யில் �ழங்�கின்றார் கவிஞர், 

�தலாவ� நால்வ�ணம் என்� மக்கைளப் பிரித்� ைவத்த கயைமப்
பண்பிைனச் சா�கின்றார் : 



“சித்தம் ��க்கின்ற ேசயின் நிைலைமக்�
ரத்தெவறி ெகாண்டைல�ம் நால்வ�ணம் 
ஏனிரங்�ம்?” 

என்� ேகள்விக் �ரல் எ�ப்�கின்றார். 
ஏற்றக் �ைறவற்ற இனியெதா� ச�தாயத்திைனப் பைடப்பேத ேநாக்கமாக
இ�க்கேவண்�ம் எனப் �ரட்சிக் கவியிடம் அவன் காதலி அ�தவல்லி �றக்
காண்க : 

“சாதி உயர்ெவன்�ம்
தனத்தால் உயர்ெவன்�ம்
ேபாதாக் �ைறக்�ப
ெபா�த்ெதாழிலாளர் ச�கம் 

சா–9 

ெமத்த இழிெவன்�ம் மி�ெப�ம்
பாலாைர ெயல்லாம்
கத்தி�ைன காட்�க்
காலெமல்லாம் ஏய்த்�வ�ம்
பாவிகைளத் தி�த்தப்
பாவலேன நம்மி�வர்
ஆவிகைள ேய�ம்
அர்ப்பணம் ெசய்ேவாம்” 

“அரெசன ஒ�சாதி-அதற்�
அயெலன ேவெறா� சாதி�ண்ேடா?” 

என்�ம், 
“--------------------- அநீதிெசய்த
நைவ�ைடய மன்ன�க்� நாட்�மக்கள்
கற்பாடம் கற்பியா தி�ப்பதில்ைல” 

என்�ம், 

“............ அவெரல்லாம் இந்தேநரம்
எலியாக �யலாக இ�க்கின்றார்கள்!

ஏமாந்த காலத்தில் ஏற்றங் ெகாண்ேடான்



�லிேவடம் ேபா�கின்றான்! ெபா�மக் கட்�ப்
�ல்லள� மதிப்ேப�ம் த�கின் றானா?” 

என்�ம், 

“ஒ�மனிதன் ேதைவக்ேக இந்தத் ேதசம்
உண்ெடன்றால், இத்ேதசம் ஒழிதல் நன்றாம்” 

என்�ம் வ�உம் �ரட்சிக் க�த்�கள் ெநஞ்சிேல என்�ம் நிைலயாகக்
ெகாள்ளத் தக்கைவகளாம், 
ச�தாயப் �ரட்சிக் க�த்�கள் 

பாரதிதாசன் அவர்களின் ேநாக்�. ெபரி�ம் ச�தாயச் சீர்தி�த்தத்திைன
ேநாக்கிேய சிந்தித்�ச் ெசயல்பட்ட� எனலாம். ச�தாயத்திைனப் �ரட்�க்
கீழ் ேமலாக்கிப் ��ைமயிைனப் ��த்திப் �தியெதா� ம�மலர்ச்சிச்
ச�தாயத்திைனக் காணேவண்�ெமன்� தம் வாழ்நாள் இ�திவைரயில்
அயரா� பா�பட்டவர் அவராவர். 
மகளிர் ச�தாயத்தின் சரிபாதிப் ப�தியாவர்; ஏன் மக்கள் ெதாைகயில்
பாதிக்�ம் ேமற்பட்டவர் அவேரயாவர். இைறவைனேய உைமெயா�பாகனாகக்
கண்ட இத்தி� நாட்�ல், ‘இல்லாள்’ என்�ம், ‘வாழ்க்ைகத்�ைண’ என்�ம்
தி�வள்�வர் மகளிைரப் ேபாற்றிெய�திய இத்தி�விடத்தில். மகளிர் நிைல
மதிப்பிற்�ரியதாக இல்ைல என்� பா�கிறார், பாேவந்தர் அவர்கள். 

“ஆைட அணிகலன்,

ஆைசக்� வாசமலர்
ேத�வ�ம் ஆடவர்க்�ச்
ேசவித் தி�ப்ப�ம்
அஞ்�வ�ம் நா�வ�ம்
ஆைமையப்ேபால் வா�வ�ம்
ெகஞ்�வ� மாகக்
கிடக்�ம் மகளிர்�லம்
மானிடர் �ட்டத்தில்
வலிவற்ற ஒர்ப�தி” 

—பாரதிதாசன் கவிைதகள் : �தல் ெதா�தி : 
—வீரத்தாய் 

எனேவ ெபண் கல்வி இன்றியைமயாத� என்பதைன,  



“கல்வியில் லாதெபண்கள்
களர்நிலம் அங்கிலத்தில்
�ல்விைளந் திடலாம்! நலல
�தல்வர்கள் விைளதல் இல்ைல
கல்விைய �ைடய ெபண்கள்
தி�ந்திய கழனி, அங்ேக
நல்லறி �ைடய மக்கள்
விைளவ� நவில ேவாநான்” 

—��ம்ப விளக்� : இரண்டாம் ப�தி. 

என்� திறமாகக் �றிப்பிட்�, தந்ைத ெபண்�க்�க் ��ம் ‘இைசய��’

பாடலில், 

“தைலவாரிப் �ச்�� உன்ைனப்-பாட
சாைலக்�ப் ேபாஎன்� ெசான்னாள்
உன் அன்ைன” 

என்� ெபண் கல்வியின் இன்றியைமயாைமயிைனக் �றிப்பிட்�ள்ளார். 

அ�த்�ப் ெபண்�ரிைம ேவண்� �தன் �தலில் கவிைதயில் �ரட்சி
ெசய்தவர் என்ப� கீழ்க்கா�ம் பாடற் ப�தியால் விளங்�ம். 
“ெபண்�க்�ப் ேபச்�ரிைம
ேவண்டாம் என் கின்றீேரா? -

மண்�க்�க் ேகடாய்
மதித்திேரா ெபண்ணினத்ைத?

ெபண்ண�ைம தீ�மட்�ம்
ேப�ங் தி�நாட்�
மண்ண�ைம தீர்ந்�வ�தல்
�யற்ெகாம்ேப!” 

—சஞ்சீவி பர்வதத்தின் சாரல். 

 ‘காதலி�வர் க�த்ெதா�மித்� ஆதர�பட்ட� இன்பம்’ என்பர் ஆன்ேறார்.
ஒட்�ம் இரண்�ள்ளத்ைதத் தம்மில் ஓங்கிய காதலிைனக் �ட்ைட
மனத்தாேல ேகாபப் ெப�க் காேல ெவட்�ப் பிரிக்க வ�ம் வீணைரச் சா�, 

“காதலி�வர்க�ம்—தம்
க�த்ெதா�மித்த பின்



வா�கள் வம்�கள் ஏன்? இதில்
மற்றவர்க் ெகன்ன உண்�” 

என்�ம், 

“............ �விேய—இரண்
ெடண்ணம் ஒ�மித்தபின்
நின்� தைட�ரிந்தால்—நீ
நிச்சயம் ேதால்வி ெகாள்வாய்” 

என்�ம், 
“மண்பைடப்ேப காதெலனில் காத�க்�
ம�ப்ெபதற்�க் கட்�ப்பா ெடதற்�க் கண்டார்?” 

என்�ம் �றிக் காதல் மணத்ைத வாழ்த்தி வரேவற்கின்றார். 
வய� �திர்ந்த ஆடவ�க்� இளம் ெபண்ெணா�த்திையத் தி�மணத்தில்
தந்� இளைம வாழ்விைனப் பலியாக்�ம் அநீதியிைனச் சா�கிறார். 
‘கலப்� மணம் ஒன்ேற நல்வழிக்�க் ைககாட்�’ என்� கலப்� மணத்ைத
ஆதரிக்�ம் கவிஞர். விதைவத் தி�மணத்ைத�ம் �தன் �தலில் ெபரி�ம்
வற்��த்திக் கவிைதப் �ரட்சி ெசய்தவர் ஆகிறார். 

 “வாடாத �ப்ேபான்ற மங்ைக நல்லாள்
மணவாளன் இறந்தால்பின் மணத்தல் தீேதா
பாடாத ேதனீக்கள் உலவாத் ெதன்றல்
பசியாத நல்வயி� பார்த்த �ண்ேடா?” 

—பாரதிதாசன் கவிைதகள் : �தல் ெதா�தி, 
என்ற வினாவிைனச் ச�தாயத்திைன ேநாக்கி எ�ப்�கின்றார். ‘ஒ�
கட்டழகன் தி�த்ேதாளிைனச் சார்ந்திடச் சாத்திரம் பார்க்காதீர்’ என்�
ைகம்ைமப் பழியிைனக்கைளய �ைனகிறார் கவிஞர். 

‘மைனவிைய அவள் �திய ப�வத்தி�ம் அவள் கணவன் அன்� ெசய்�
வாழ ேவண்�ம் எ�ம் அறி�ைர சங்க இலக்கியங்களிேல காணப் ெபற்றா�ம்
�டப் பாரதிதாசன் அக்க�த்ைதக் ��ம் நயம் ேபாற்றற்�ரிய�. ��ம்ப
விளக்கில் �திேயார் காதற் ப�தியில் அவர் பின்வ�மா�
�றிப்பி�கின்றார். 
“��மலர் அல்ல; காய்ந்த
�ற்கட்ேட அவள் உடம்�!



சதிரா�ம் நைடயாள் அல்லள்
தள்ளா� வி�ம்� தாட்�
மதியல்ல �கம் அ வட்�
வறள்கிலம்! �ழிகள் கண்கள்
எ�எனக் கின்பம் நல்�ம்?
“இ�க்கிறாள்” என்ப ெதான்ேற” 

—��ம்பவிளக்� : �திேயார் காதல். 

இன்� விரிவாக, விளக்கமாக விளம்பரமாகப் ேபசப்ப�ம்
��ம்பக்கட்�ப்பாட்�ைன�ம் அன்ேற கவிஞர் �றியி�க் கின்றார் என்ப�ம்
அறியத்தக்க�. 

ப�த்தறி�ப் �ரட்சி 
“இ�ட்டைறயில் உள்ளதடா!
உலகம்! சாதி
இ�க்கின்ற ெதன்பா�ம்
இ�க்கின் றாேன!

ம�ட்�கின்ற மதத்தைலவர்
வாழ்கின் றாேர!
வாய��ம் ைகய��ம்
மைறவ ெதந்நாள்
��ட்�கின்றார் தம்ைகயில்
கிைடத்த வற்ைறச்
ெசாத்ெதல்லாம் தமக்ெகன்�
ெசால்வார் தம்ைம
ெவ�ட்�வ� ப�த்தறிேவ!

இல்ைல யாயின்
வி�தைல�ம் ெக�தைல�ம்
ஒன்ேற யா�ம்” 

—பாண்�யன் பரி�; இயல் 36—3 

இதனால் ப�த்தறிவின் பான்ைம�ம் சிறப்�ம் �லப்ப�ம். ெபண் �ழந்ைதத்
தாலாட்�ல், 

“�டத்தனத்தின் �ைடநாற்றம் வீ�கின்ற
கா� மணக்கவ�ம் கற்�ரப் ெபட்டகேம!” 



என்�ம், ஆண் �ழந்ைதத் தாலாட்�ல், 

“‘எல்லாம் அவன் ெசயேல’

என்� பிறர்ெபா�ைள
ெவல்லம்ேபால் அள்ளி
வி�ங்�ம் மனித�க்�ம் 

 காப்பார் கட�ள் உைமக்
கட்ைடயில் நீர் ேபா�மட்�ம்
ேவர்ப்பீர் உைழப்பீர்
என உைரக்�ம் வீண�க்�ம்
மானிடரின் ேதாளின்
மகத்�வத்ைதக் காட்டவந்த
ேதனின் ெப�க்ேக
என்ெசந்தமிேழ கண்�றங்�” 

என்�ம் �டத்தனத்திற்�ச் சா�மணி அ�க்கிறார். ேம�ம் அவர், 
“மதம் எனல் தமிழ் ைவயத்தின் பைக!

ஆள்ேவார் என்�ம் அடங்�ேவார்
என்�ம் பிறந்தார் என்ப� சர�
தனிஒ� மனிதன் தன்வி�ப்பப்ப�
இனிநாட்ைட ஆள்வ ெதன்பதில்ைல
மக்கள் சரிநிகர்...................” 

—கடல்ேமற் �மிழிகள் 35 

என்கிறார். 
“தக்கேதார் ஆட்சி மக்களின் மன்றம்
சரிநிகர் எல்ேலா�ம் என்ேறாம்
ெபாய்க்கைத மைறெயனல் �ரட்ேட
�ரட்சியில் மலர்க இன்ப வாழ்ேவ” 

—இ�தி அ�கள் 

ேம�ம், 
“உைழயாைன ேநாயாளி ஊர்தி�� என்ேபாம்” 

என்�ம்,  



“ஒ�கட�ள் உண்ெடன்ேபாம்!
உ�வணக்கம் ஒப்ேபாம்
உள்ளபல சண்ைடெயல்லாம் ஒழி�ம்
மதம் ஒழிந்தால்
தி�க்ேகாயில் ெதாழிற்சாைல” 

என்�ம், 

“நம� ெகாள்ைக மக்கெளல்லாம் நிகர்
நான்� சாதிகள் ஆரியர் ெகாள்ைகேய” 

என்�ம், 
“இந்நிலத்�ப் ெப�மக்கள் ஓர் கடல்
இடர்ெசய் மன்னவர் அக்கடற் �மிழிகள்” 

என்�ம், 
“நால்வ�ப் ெபன்ப�
�ல்வ�ப்பா தமிழ்நாட்�ல்!

நற்றமிழ் மக்கள் ஒேர வ�ப்ேப
தமிழ் ஏட்�ல்” 

என்�ம் ��ம் அ�களில் �ரட்சித் தீயின் நாக்�கைள நன்� காணலாம். 

ெபா��ைடைமப் �ரட்சி
சாதி சமய ேபதங்கைளத் தகர்த்ெதறிந்�, �டப் பழக்கங்கைள �றிய�த்�,

கண்�� வழக்கங்கைள மண் ��ப் ேபாகச் ெசய்� ஒ� �த்�லகம் காண
அவா�கின்றார் கவிஞர். 
“சாதிமத ேபதங்கள் �டவழக்கங்கள்
தாங்கிகைட ெபற்�வ�ம் சண்ைட�ல கிதைன
ஊைதயினில் ��ம்�ேபால் அைலக்கழிப்ேபாம்
பின்னர் ஒழித்தி�ேவாம்; �தியேதார் உலகம் ெசய்ேவாம்.” 

 ஏைழ பணக்காரர் அற்ற சமத்�வ ச�தாயங் காண அவர் அறி��த்�ம் வழி
வ�மா� : 

“ஓடப்ப ராயி�க்�ம் ஏைழயப்பர்
உைதயப்ப ராகிவிட்டால் ஓர்ெநா�க்�ள்
ஓடப்பர் உயரப்பர் எல்லாம் மாறி
ஒப்பப்பர் ஆய்வி�வார் உணரப்பா நீ!” 



ேபதம் வளர்க்கப் ெப�ம்ெப�ம் �ராணங்கள் இ�க்�ம் தமிழ்நாட்�ல்,

‘மக்கள் உைழப்பில் மைலயாத நம்பிக்ைக எக்களிக்க ேவண்�ம் இதயத்தில்’

என்கிறார். 
“எல்ேலார்க்�ம் ேதசம்,
எல்ேலார்க்�ம் உைடைமளலாம்!
எல்லார்க்�ம் எல்லா
உரிைமக�ம் ஆ�கேவ!

எல்லார்க்�ம் கல்வி
�காதாரம் வாய்ந்தி�க!

வல்லார்க்�ம் மற்� �ள்ள
ெசல்வர்க்�ம் நாட்�ைடைம
வாய்க்கரிசி என்�ம்
மனப்பான்ைம ேபாெயாழிக!” 

என்� பாரதிதாசன் அவர்கள் ‘ெபா��ைடைமச் ச�தாயம் ஒன்� �க்க
ேவண்�ம்’ என்� �ரிப்ேபா� பா�கின்றார். 
“தன்ெபா�ட்� வாழ்வாேனார் ஏைழ! மக்கள்
தம்ெபா�ட்� வாழ்வாேனார் ெசல்வன்.” 

—பாண்�யன் பரி� : இயல்; 57: 18 

என்� ஏைழ பணக்காரன் பற்றிப் �தியெதா� �ரட்சி விளக்கத்திைனத்
த�கின்றார் �ரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன். 

இ�கா�ம் எ�த்�க்காட்டப்ெபற்ற ெசய்திகளால் பாரதிதாசன் ஒ� �ரட்சிக்
கவிஞர் என்ப�ம், அவர் பாடல்  களாகிய ேதாட்டத்தில் �ரட்சி மலர்கள் பல
�த்�க் ��ங்� கின்றன என்ப�ம் ெபற்றாம். �ரட்சிக் கவிஞர் அவர்கள்
மைறந்தெபா�� சான்றாண்ைமக்� ஆழிெயனத் திக�ம் ேபராசிரியர்
டாக்டர் �. வரதராசனார் அவர்கள், பாரதி தாசன் பற்றிக் �றிய ெசாற்கைள
ஈண்� நிைனவிற் ெகாள்ளல் இக்கட்�ைரக்�ப் ெபா�த்தமா�ம். 
“�ரட்சிக் கவிஞர் என்றாேல இந்த �ற்றாண்��ம் இதற்� �ந்ைதய
�ற்றாண்��ம் ேவ� யாைர�ம் �றிக்காமல் பாரதிதாசன் ஒ�வைரேய
�றிக்�மா� தமிழிலக்கிய வரலாற்றிேல அவர் சிறப்பிடம் ெபற்�விட்டார்.
சிறந்தைத மிகமிக வி�ம்பிப் ேபாற்�த�ம், தீயைத மிகமிக ெவ�த்�த்
�ற்�த�ம் அவர் இயல்�. இந்த நாட்�ல் ��ந்�, ச�தாயத்தில் இடம்
ெபற்�விட்ட தீய பழக்க வழக்கங்கைள�ம் �டக்க�த்�கைள�ம் க�ந்�
பா�ப், ப�ப்பவர் உள்ளத்தில் �த்�ணர்ச்சிைய எ�ப்பிய �ரட்சியாளர் அவர்.



அவ�ைடய பாட்�க்களில் வி�மிய கற்பைன�ம் உண்�. ேவகமான
உணர்ச்சி�ம் உண்�; பழந்தமிழ் மர�ம் உண்�. �த்�லகச் சிந்தைன�ம்
உண்�. தமிழர்தம் வாழ்�க்� அவர் தம் எ�த்�ம் ேபச்�ம் அரண் ெசய்�
வந்தன.” 

 

 

 



9. ெசால்லின் ெசல்வர் ேச�ப்பிள்ைள
 

ேதாற்�வாய்

பத்ெதான்பதாம் �ற்றாண்�ன் பிற்ப�தியில் ேதான்றித் தமிழ் வளர்த்த
ெபரியார்க�ள் ஒ�வர்; தி�. வி. க. மைறமைலய�கள் ேபான்ேறாரின்
சமகாலத்தவர்; ‘ெசந்தமி�க்�ச் ேச�ப்பிள்ைள’ என்� �த்தானந்த
பாரதியாரால் ேபாற்றப்பட்டவர்; ‘ெசால்லின் ெசல்வர்’ என்� சீராட்டப் ெபற்றவர்;
தமிழ் இலக்கிய அரங்கில் மாற்றத்ைத ஏற்ப�த்தியவர்; உைரநைட உலகில்
எ�ச்சிைய�ம் ம�மலர்ச்சிைய�ம் உண்டாக்கியவர்; பழைமயான
கவிைதக்�ம், ��ைமயான உைரநைடக்�ம் இைடேய ேச�வாகத்
திகழ்ந்தவர்; தமிழ் ஆர்வத்�டன் தமிழ் ஆராய்ச்சித் திறைன�ம் பரப்பியவர்;
ஆங்கில ேமாகம் ெகாண்ட அவர் காலத் தமிழரின் ெசவிகளில்
சிந்ைதக்கினிய ெசந்தமிழ் நைடகைள ஓதி அவர்தம் ெநஞ்சக்களனில் தமிழ்
உணர்ைவப் பாய்ச்சியவர்; இத்த� பீ�சால் ெப�ைமகைளத் தனக்ேக
உரியதாக்கிக் ெகாண்ட தமிழ்த் தி�மகன்-தமிழிலக்கிய வானின்
வி�ெவள்ளி ரா. பி. ேச�ப்பிள்ைள அவர்களின் வாழ்க்ைக ஏற்றம் உைடத்�.

அவர்தம் தமிழ்த்ெதாண்� உைரயிட்�ச் ெசால்ெலாணா அ�ைம வாய்ந்த�. 

ேதாற்றம் 
தி�ெநல்ேவலியில் ெநல்ைல மாவட்டத்தில் வரலாற்�ச் சிறப்� வாய்ந்த
இராசவல்லி�ரத்தில் ேதான்றியவர். 1895ஆம் ஆண்� மார்ச்�த் திங்கள்
இரண்டாம் நாள் �ன்�கி ஆண்� �ச நன்னாளில் பிறந்தவர். இவைர
உலகிற்� அறி�கப்ப�த்தியவர்கள் கார்காத்த ேவளாளர் மரபில்
ெகா�வைடக் ேகாத்திரத்தில் வந்த பிறவிப்ெப�மாள் பிள்ைள�ம், அவர்தம்
வாழ்க்ைகத் �ைணயான ெசார்ணத் தம்மா�ம் ஆவர். தம் ெபற்ேறார்க்�ப்
பதிேனாராவ� பிள்ைளயாகத் ேதான்றியவர். இவர்க்� �ன் ேதான்றிய
பதின்ம�ம் இவ்�லைக நீத்� அவ்�லகைடந்தனராதலின் பதிேனாராவ�
பிள்ைளயானா�ம் தவமி�ந்� ெபற்ற தவப்�தல்வர் இவர். ெபற்ேறார்க்� ஒ�
பிள்ைளயாய் ெசல்லப்பிள்ைளயாய்-ெசல்வப் பிள்ைளயாய் வளர்ந்தவர். 

கல்வி
ரா. பி. ேச�ப்பிள்ைளயின் ஆரம்பக்கல்வி இராசவல்லி �ரத்�த் திண்ைணப்
பள்ளிக்�டத்திேல ெதாடங்கிய�. அந்நாள் நண்பர் அழகிய �த்தர்
என்பவர். ெதாடக்கப் பள்ளியில் கல்வி பயிற்�வித்தவர்கள் அ�ணாசல



ேதசிக�ம் ெசப்பைற அ�களா�ம் ஆவர். அ�ணாசல ேதசிகரிடம் ��ைர,
நல்வழி, நன்ெனறி, நீதிெநறி விளக்கம், ஆ��க நாவலரின் பாலபாடப்
ப�திகள் ேபான்றவற்ைறப் பயின்றார். ெசப்பைற அ�களார் சிவஞான
மாபா�யத்ைதப் பயிற்�வித்தார். 
ஐந்தாம் வ�ப்�வைர இராசவல்லி�ரத்�த் திண்ைணப் பள்ளிக்�டத்தில்
பயின்ற இவர் தம் உயர்நிைலக் கல்விையத் தி�ெநல்ேவலிையச் சார்ந்த
பாைளயங்ேகாட்ைடயில்  கத்ேதாலிக்கப் பாதிரிமார்களால் நடத்தப்ெப�ம்
ேசவியர் உயர்நிைலப் பள்ளியில் ெதாடர்ந்தார். அப்பள்ளியில் இவர் தம்
ெசல்லப் ெபயர் இ�ம்� மனிதர். இவர்தம் திண்ைமையக் கண்ேட
மாணவர்கள் இவ்வா� அைழத்தனர். உயர்நிைலப் பள்ளியில் தமிழ்
பயிற்�வித்தவர். �ப்பிரமணியப் பிள்ைள என்பவர். உயர்நிைலப்பள்ளியில்
ஏழாம் வ�ப்�ப் பயி�ம்ேபா� நல்ெலா�க்கப் பரிசாகத் தி�க்�றள்
�லிைனப் ெபற்றார். ெபற்றவர் ஊர் வந்தேபா� ெதாடக்கப்பள்ளி ஆசிரியரான
ெசப்பைற அ�களாரின் அறி�ைரயால் நாள்ேதா�ம் தி�க்�றைள மனனம்
ெசய்தார். இ�ேவ பின்னாளில் தி�க்�றள் வல்�நராக இவர் திகழ்தற்�க்
காரணமாகிய�. பள்ளி மாணவராக இ�ந்த காலத்தில்
பாைளயங்ேகாட்ைடக்�ச் ைசவ சைபத் ெதாண்டர்பைடத் தைலவராக
இ�ந்தார். அக்காலத்தில் ேசாழவந்தான் அரசஞ்சண்�கனாரால்
சி�த்ெதாண்டன்’ என்� பாராட்டப் ெபற்றார். பதிைனந்தாம் ஆண்�ல் தம்
பள்ளி வாழ்க்ைகைய �ற்�வித்த இவர், அேத ஆண்�ல் தம் அ�ைமத்
தாைய�ம் இழந்தார். 

பள்ளிப் ப�ப்ைப ��த்த இவர் தி�ெநல்லிேவலி இந்�க் கல்�ரியில் தம்
இைடக்கைல (Indermediate) வ�ப்பிைனத் ெதாடர்ந்தார்.
இைடக்கைலயில் இவ�க்�த் தமிழ் பயிற்� வித்தவர் ெதால்காப்பிய
வல்�நர் சிவராமபிள்ைள என்பவர். இந்�க் கல்�ரி தமிழ்ப் ேபரைவத்
தைலவராகத் திகழ்ந்த இவர், �தலாண்�ல் ஆங்கிலக் கட்�ைரப் ேபாட்�யில்
கலந்� ெகாண்� �தன்ைமயாக ெவற்றி ெபற்றார். இதனால் அரசினரால்
வழங்கப்பட்ட உதவிப்பணத்ைத�ம், �ல்க�க்ெகனத் தனியாக ஐம்ப�
ெவண்ெபாற்கா�கைள�ம் ெபற்றார். இைடக்கைலயில் �தல் வ�ப்பில்
ேதர்ச்சி ெபற்றார்.  இைடக்கைல வ�ப்பில் ேதர்ச்சி ெபற்ற இவர் 1915 ஆம்
ஆண்�ல் ெசன்ைனப் பச்ைசயப்பன் கல்�ரியில் தம் கல்�ரி
வாழ்க்ைகையத் ெதாடங்கினார். பச்ைசயப்பன் கல்�ரியில் இளங்கைல
வ�ப்பில் வரலா�ம் ெபா�ளாதார�ேம இவர் தம் வி�ப்பப் பாடங்களாக
அைமந்தன. காரணம் அந்நாளில் தமி�க்�த் தனியிடம் இல்ைல.

பச்ைசயப்பன் கல்�ரியில் ேசர்ந்த அ�த்த ஆண்�ல் 1916இல் கல்�ரி



மன்றத்தில் நைட ெபற்ற தமிழ்ப் ேபச்�ப் ேபாட்�யில் �தன்ைமயாக நின்றார்.
அப்ேபச்�ப் ேபாட்�யில் இவர்தம் உைரயிைனச் ெசவிம�த்த கல்�ரி
�தல்வர், ஆங்கிலப் ேபராசிரியர். தமிழ்த்�ைறத்தைலவர் தி�மணம்
ெசல்வக் ேகசவராய �தலியார். ந�வர் சதாசிவ ஐயர் ஆகிேயார்
அைனவ�ம் ேபாற்றினர். இதன் விைளவாக இளங்கைல ��த்த உடேனேய
பச்ைசயப்பன் கல்�ரித் தமிழ்த் �ைறயில் சிற்றா சிரியராகப் பணி�ரி�ம்
வாய்ப்�க் கிட்�ய�. பச்ைசயப்பன் கல்�ரித் தமிழ்த்�ைறச் சிற்றாசிரியர்
(Tutor)ேச�ப்பிள்ைள சட்டக் கல்�ரி மாணவராகச் ேசர்ந்� சட்டக்
கைலயிைன�ம் பயின்றார், இரண்டாண்�களில் சட்டக் கல்விைய�ம்
ெவற்றி�டன் ��த்�க் ெகாண்� ெநல்ைல ெசன்றார். 
மகட் ெகாைட மன்றம்

ெநல்ைல ெசன்ற இவர் ெநல்ைலயில் பிள்ைளயன் மரபில் ேதான்றிய
ெநல்ைலயப்பபிள்ைள என்பவ�க்�ம் அவர்தம் இரண்டாவ� மைனவி
ப�வதத்தம்மாள் என்பவ�க்�ம் மகளாகத் ேதான்றிய ‘ஆழ்வார் சானகி’
என்பவைரத் தம் இ�பத்� �ன்றாவ� வயதில் வ�ைவ நன்மணம் �ரிந்�
ெகாண்டார். 
வழக்கறிஞர் பணி 
தி�மணம் ��ந்தபின் வழக்கறிஞர் ெதாழிற் பயிற்சிக் காகச் ெசன்ைன
ெசன்றார். அங்� �ன்னாள் மாநில அைமச்ச�ம், �கழ்ெபற்ற
வழக்கறிஞ�மான எஸ். �த்ைதயா பிள்ைள அவர்களிடம் இரண்டாண்�கன்
வழக்கறிஞர் ெதாழிற்பயிற்சி ெபற்றார். 1923ல் ெநல்ைல மீண்� தனியாகேவ
வழக்கறிஞர் ெதாழிைல நடத்தினார். இத் ெதாழிைல நடத்தியேபா�
இவர்தம் தமிழார்வம் தணிய வில்ைல. ெநல்ைல மாணவர் சங்கத்தில் �றள்
பற்றி உைர நிகழ்த்தியவர். வள்�வைர ேமைலநாட்� அறிஞர்க�டன்
ஒப்பிட்� அவரின் தனித்தன்ைமைய ெவளிப்ப�த்தினார். �றள் பற்றிய
விளக்கத்�டன் அைமயாமல் ைசவ சமய இலக்கியங்கள் �றித்�ம்
ெசாற்ெபாழிவாற்றினார். வள்�வ ரிடம் ஈ�பட்ட இவர்தம் உள்ளம் கம்பனிடம்
ெசல்�மா� திைசமாற்றியவர் �ப்ைபயா �தலியார் அவர்கள் ஆவர்.
கம்பனில் திைளத்தபின் இவ�ைடய ஆர்வம் கம்பன் கவி நலத்ைத
ெவளிப்ப�த்�வதில் �ைனந்த�. தமி�க்�க், கதியான கம்பைர�ம்,
வள்�வைர�ம் ெதளிந்தவரின் உள்ளம் பாரதியாரின் பாநலத்தி�ம்
ஈ�பட்ட�. பாரதியின் கவிைத யில் திைளத்ததன் பயனாகச் ெசந்தமிழ்நா�,

�ப்ெப�ங்கவிஞர், கைலயின் விளக்கம், பண்டாரப் பாட்�, தமிழ்த் தாய்
வாழ்த்� �தலிய கட்�ைரகள் �கிழ்த்தன. பாரதியார் கண்ட �லவர்களில்



இளங்ேகாவ�க�ம் ஒ� சிறந்த �லவர் ஆதலின், இளங்ேகாவ�க�ம்
இவைரக் கவர்ந்தார். இவ்வா� ெநவ்ைலயில் இவர் ஆற்றிய அரிய கைலப்
பணிையக் கண்ட ெநல்ைல மாவட்ட ஆட்சியாளர், மாவட்டக் கல்விக்��
உ�ப்பினர்க�ள் ஒ�வராகத் ெதரிந்ெத�த்தார். அக்�� நடத்�ம்
�ட்டங்களில் கலந்�ெகாண்� இைளஞர்கள் நன்ைமக்கான ேநாக்கங்கைள
இவர் எ�த்�ைரத்தார். 
நகர் மன்றத் ெதாடர் 

1924ஆம் ஆண்�ல் ெநல்ைலயில் நைடெபற்ற நகர்மன்றத் ேதர்தலில்
ேபாட்�யிட்� ெவற்றி ெபற்றார். இரண்டாண்�க�க்� ஒ��ைற நைடெப�ம்
இத்ேதர்தலின் பின் நைடெபற்ற இரண்� ேதர்தல்களி�ம் (1926,28)

வாைக ��யவர் இவேர. �ன்றாவ� �ைற இவர் ேதர்ந்ெத�க்கப்
பட்ட�டன். இவர் திறைமையக் கண்� நகரமன்றத் �ைணத் தைலவராகத்
ேதர்ந்ெத�த்தனர். �ைணத்தைலவராக இ�ந்தேபா�. ெநல்ைல நகரத்
ெத�ப் ெபயர்களின் வரலாற்ைற அறிந்�, அவற்றின் உண்ைமப் ெபயைர நிைல
நாட்�ய ெப�ைம ேச��க்ேக உரியதா�ம்! 
பல்கைலக் கழகங்களில் தமிழ்ப்பணி
ெநல்ைல நகர்மன்றப் பணி�ரிந்த ரா. பி. ேச. அவர்கள் 1930ஆம் ஆண்�
கா.�. பிள்ைள அவர்களின் உதவியால் அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழகத்
தமிழ்த்�ைற விரி�ைரயாளர் ெபா�ப்ைப ஏற்றார். 1931 ஆம் ஆண்�ல்
தமிழ் ஆனர்ஸ் வ�ப்� மாணவர்க�க்�க் கம்பராமாயணம்; ெமாழி�ல்
ஆகிய பாடங்கைள எ�த்தார். அந்நாளில் ெமாழி �ல் ஆங்கிலத்தில்
பயிற்�விக்கப்பட்ட�. இவர்தம் ெமாழி �ல் �லைமக்�ம் ஆங்கில
அறிவிற்�ம் உைர கல்லாகத் �லங்�வ� 'Words and their

significance’ என்ற ஆங்கில �ல். அேத ஆண்�ல் தமிழ் வித்�வான்
பயி�ம் மாணாக்கர்க்�த் தி�க்�றள், சிலம்� �தலிய ப�திகைளக்
கற்பித்தார். பல்கைலக் கழகத்தாரால் ஏற்ப�த்தப்பட்ட ெசாற்ெபாழி�
நிகழ்ச்சியில் சிலப்பதிகாரம் பற்றிச் ெசாற் ெபாழிவாற்றினார்.
ெசாற்ெபாழிவிைனச் ெசவிம�த்த ஆங்கிலப் ேபராசிரியர் �ந்தரம் அவர்கள், 

சா—10 

“அன்பர்.ேச�ேவ! தமிழ் என்றால் இனிைம இனிைம என்�
இயம்�கின்றார்கள்; அ� பற்�க் காரணமாகக் ��ம் ெவற்�ைர என்ேற
நான் இ�கா�ம் எண்ணியி�ந்ேதன். இன்� தங்கள் தமிழ்ப் ேபச்ைசக்



ேகட்ட பிற�தான் தமிழ் இனிைம என்ப� �ற்றி�ம் உண்ைமெயனக்
கண்ேடன். இன்� �தல் நா�ம் நற்றமிழ் �ல்கைளக் கற்� இன்��ேவன்” 

என்� பாராட்�னர். ெசாற்ெபாழிவின் தைலைம இடத்ைத அணிெசய்த
வி�லானந்த அ�களார் : 

“�ன்� ேசரன் தம்பியாகிய இளங்ேகா சிலப்பதிகார �ைலப் பா�னார். இன்�
என் அ�ைமத் தம்பி யாகிய ேச�ப்பிள்ைள சிலம்பின் ஒலி எல்ேலா�ைடய
சிந்ைதயி�ம் ெசவியி�ம் ஒலிக்�மா� ெசய்தார்.” 

என்� பாராட்�னர். ஆறாண்�கள் அண்ணாமைலயில் அ�ம்பணி ஆற்றிய
ேச�ப்பிள்ைள அவர்க�க்� இ�தியாக அளிக்கப்பட்ட அண்ணாமைல
நகர்த் ேதநீர் வி�ந்தில் கலந்� ெகாண்ட �நீதி �மார் சட்டர்ஜி அவர்கள்,

அவர் உைரையக் ேகட்�, 

“தமிழின் இனிைமேய உ�ெவ�த்� வந்த�
ேபால் இ�க்கிற� தங்கள். ேபச்�” 

என்� பாராட்�னார். 
அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழகத்திலி�ந்� ெவளிேயறிய�டன், அந்நாளில்
இராமகி�ட்�ண மடத்தில் சமயப் பணி�ரிந்த வி�லானந்த அ�களாரின்
�யற்சியால் ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகத் தமிழ்த்�ைற விரி�ைரயாளர்
பணியிைன ஏற்றார். அ�த்த ஆண்�ல் தமிழ் ஆய்�த்�ைறத் தைலவர்  எஸ்.
ைவயா�ரிப் பிள்ைள அவர்களின்கீழ் அத்�ைறத் �ைணத்தைலவர் ஆனார்.
அப்ேபா� ைவயா�ரிப் பிள்ைள அவர்கள் ஈ�பட்��ந்த தமிழ்ப் ேபரகராதிப்
பணியிைன ��த்தலில் உற்ற �ைணயாயி�ந்தார். ைவயா�ரிப்பிள்ைள
அவர்க�க்�ப்பின், அந்த இடத்ைத ேச�ப்பிள்ைள அணி ெசய்தார். இதன்
பயனாகப் பல �ல்கைள ஆழ்ந்� கா�ம் வாய்ப்� இவ�க்� ஏற்பட்ட�, 

நாளைடவில் ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகத்தில் ‘லாசரஸ்’என்பவரின் ெபண்
மக்கள் இ�வர்.திம் ெகாைடயால் உ�வாக்கப்பட்ட ‘ேபராசிரியர்’ இடத்ைத
�தன் �தலில் அணி ெசய்தார். ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழகத் தமிழ்த்
�ைறயின் �தல் ேபராசிரியர் என்ற ெப�ைமையத் ேத�க் ெகாண்டவர் இவர்.
அப்ேபா� பச்ைசயப்பன் கல்�ரி. மாநிலக் கல்�ரித் தமிழ் ஆனர்ஸ் பயி�ம்
மாணவர்க�க்�ம். ��கைல மாணவர்க�க்�ம் வ�ப்� எ�த்தார்.
எம்.லிட்,. பிஎச்.�. பட்டங்கள் ெப�வவற்காக ஆய்� ெசய்த மாணவர் கள்
பல�க்� வழிகாட்�யாகத் திகழ்ந்தார். 



ேம�ம் இவர் ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகத்தில் இ�ந்த ேபா� ெமாழி,
இலக்கிய நலம் க�தி நி�ணர் ��க்கள் ஏழில் உ�ப்பினராக இ�ந்தார்.
அைவயாவன : 

1. ெசன்ைன அரசினர் நியமித்த கவி பாரதியார் �ல்கள் ெவளியீட்�க்
��. 

2. இந்திய அரசினர் அரசியலைமப்ைப �க்கிய இந்திய ெமாழிகளில்
ெமாழிெபயர்க்�ம் ெபா�ட்� அைமத்த அரசியலைமப்�ச் ெசாற்கள்
ெமாழியாக்க நி�ணர் ��. 

3. சாகித்திய அகாெதமியின் ஆேலாசைனக் ��, நிர்வாகக் ��. 4.

ெதன்னிந்திய ெமாழிகள் �த்தக �ரஸ்�ன் ஆேலாசைனக் ��. 

5. ெசன்ைன அரசினர் ெசன்ைன மாநிலத் தமிழ்ச்சங்கம் தயாரித்த
நி�வாகச் ெசாற்கைள ��� ெசய்ய அைமத்த நி�ணர் ��. 

6. அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழகக் கம்பராமாயண ஆராய்ச்சிப் பதிப்�க்
��. 

7. ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழக ஆங்கிலத் தமிழ் அகராதியின் ஆேலாசைனக்
��. 

இத்�டன் நில்லாமல், இந்திய ெமாழித்�ைறகள் பலவற்றிற்�ம்
�ைணவராக�ம் வழிகாட்�யாக�ம் விளங்கினார். 1937 �தல் 1955

வைர ஈராண்�க�க்� ஒ� �ைற நடத்தப்ெபற்ற அைனத்திந்தியக்
கீைழக்கைல மாநா�களில் கலந்�ெகாண்� அரிய ெபாழி�கள் பல ஆற்றிச்
ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழகத்தின் ெப�ைமைய உலகறியச் ெசய்தார். இவர்
காலத்தில் ெவளிவந்த ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழக ெவளியீ�கள் 1.

திராவிடப் ெபா�ச் ெசாற்கள் (Dravidian common Vocabulary) 2.

திராவிடப் ெபா�ப் பழெமாழிகள் (Common Dravidian Proverbs). 

ேமைடத் தமிழ் வளர்த்த ேமன்ைமயாளர்
தம் ஆராய்ச்சித் திறத்தா�ம், எ�த்தாற்றலா�ம் தமிழ் ஆற்றைல
வளர்த்தைதப் ேபான்ேற ேமைடப் ேபச்சால் தமிழ் உணர்ச்சிைய�ம் தமிழ்
அறிைவ�ம் ெப�க்கிய ெப�ைம உைடயவர் ரா.பி.ேச. இவர் ஆற்றிய
ெபாழி�கள் இவைரத் தைலசிறந்த ேமைடப் ேபச்சாளராகக் காட்�கின்றன.

டாக்டர் �.வ. அவர்கள் ‘தமிழ் இலக்கிய அரங்கில் மா�தல் ெசய்தவர்
ரா.பி.ேச.’ என்� ேபாற்�கின்றார். 



“தமிழ் இலக்கிய அரங்கிேல மா�தல் ெசய்தார் ேச�ப்பிள்ைள.

ெசன்ைனயிேல இலக்கியக் �ட்டங்களானால் 50 ேபர் வந்�
ெகாண்��ந்தனர். தம் �ைடய ெசாற்ெபாழி�களின் �லம் 50ஐ 50,000

ஆக்கித் தந்தவர் ஆவர்.” 

—பி.எஸ்.ஜி. கைலக்கல்�ரி மலர் 1958, பக். 58 

இப்ேபாற்றி�ைர ரா. பி. ேச. அவர்களின் ெபாழிவாற்�ம் திறைன-உரைன
விளக்கி நிற்கின்ற�. ெநல்ைலயில் வழக் கறிஞர் ேச�ப்பிள்ைளயாக
இ�ந்தேபா�ம், அண்ணாமைலயில் தமிழ்ப் பணியாற்றியேபா�ம் இவர்
ஆற்றிய ெபாழி�கள் பல. என்றா�ம் ெசன்ைனயில் இவர் ஆற்றிய
ெபாழி�கேள மி�தி. ஒய்.எம்.சி.ஏ. பட்�மன்றத்தில் வாரத்திற்� ஒ� �ைற
எனத் ெதாடர்ந்� �ன்� ஆண்�கள் கம்பராமாயணச் ெசாற்
ெபாழிவாற்றினார். இதன் விைளவாகச் ெசன்ைனயில் ‘கம்பன் கழகம்’ ஒன்�
ேதாற்றம் ெபற்ற�, அதன் தைலவராகச் ேச�ப்பிள்ைளேய விளங்கினார்,
ேகாகேல மன்றத்தில் ஞாயி�ேதா�ம் என �ன்� ஆண்�கள் சிலப்பதிகாரப்
பிழிவிைனப் ெபாழிவாக்கினார். தங்கசாைலத் தமிழ்மன்றத்தில் வாரத்திற்�
ஒ�நாள் என ஐந்� ஆண்�கள் தி�க்�றள் விளக்கம் ெசய்தார்.
கந்தேகாட்டத்தில் ஒவ்ெவா� ெவள்ளிக்கிழைம�ம் கந்த�ராணச்
ெசாற்ெபாழி� நிகழ்த்தி னார், கம்பைர�ம் கச்சியப்பைர�ம் இைணத்�ப்
ெபாழி வாக்கிய இவர் ெதாடர்ந்� ஐந்� ஆண்�கள் இப்ெபாழி விைன
நிகழ்த்தினார். இதன் பயனாகக் ‘கந்த�ராணத் திரட்�’ என்�ம் �ல்
பதிப்பிக்கப்ெபற்ற�, ேவலின் ெவற்றி ‘ேவ�ம் வில்�ம்’ ேபான்ற �ல்கள்
உ�வாக்கப் ெபற்றன. ேம�ம் �றநா�ற்� மாநா�, தி�க்�றள் மாநா�
தமிழாசிரியர் மாநா� ேபான்ற இலக்கிய மாநா�களில் தைலைம உைர�ம்
ஆற்றி�ள்ளார். தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகத்தின் சார்பில் ம�ைரயில் நைடெபற்ற
தமிழ்த் தி�நாள் விழாவில் ஆர்.ேக. சண்�கம் ெசட்�யார் அவர்கள்
தைலைம யில் ‘�ற�ம் �றளாசிரியர்க�ம்’ என்ற தைலைமயில்
அரியெதா� ெசாற்ெபாழிவாற்றினார். 
�லாசிரியர்
ரா.பி. ேச�ப்பிள்ைள அவர்கள் இயற்றிய �ல்கள் பல. இைவ பதிப்� �ல்கள்,

வரலாற்� �ல்கள். ஆராய்ச்சி �ல்கள் என்�ம் �ப்ெப�ம் பிரி�க்�ள்
அடங்�கின்றன. ஆராய்ச்சி �ல்க�ள் ஆய்வாக மலர்ந்தைவ சில; கட்�ைர
களின் ெதா�ப்�களாக அைமந்தைவ சில: ெபாழி�களின் ெதா�ப்�களாக
அைமந்தைவ சில. இைவேய அன்றி இதழ்களில் எ�திய கட்�ைரகள்
இன்�ம் பல �ல்வ�வம் ெபறாமேலேய இ�க்கின்றன. 



பதிப்� �ல்கள்
இவர் பதிப்பித்த �தல் �ல் ‘கந்த�ராணத் திரட்�’ என்ப� 1944ல்
பதிப்பிக்கப்ெபற்ற இந்�ல் ெசன்ைனயில் கந்தேகாட்டத்தில் ஆற்றிய
ெசாற்ெபாழிவின் விைளவால் உ�ப்ெபற்ற�. கந்த�ராணத்தினின்�ம்
ஆயிரத்ைதந்�� பாடல்கள் திரட்�ப் ெபாழிப்�ைர�டன் எ�தப்பட்ட இந் �ல்
�ன்� ப�திகளாக ெவளிவந்த�. 

1957ஆம் ஆண்�ல் பாரதியார் பாடல்களில் சிறந்தன என்� இவரால்
க�தப்பட்ட பாடல்கள் சிலவற்றின் ெதா�ப்ேப ‘பாரதியார் இன் கவித்திரட்�’

என்ப�. இ� சாகிததிய அகாெதமியின் ெவளியீ� ஆ�ம். 
இேத ஆண்�ல் ெவளிவந்த ‘ெசஞ்ெசாற் கவிக்ேகாைவ’ சங்ககாலம் �தல்
பாரதியார் காலம் ஈறாக உள்ள இலக்கியங்களின் �ைவமிக்க பாக்களின்
ெதா�ப்� �ல். 1960இல் பதிப்பிக்கப் ெபற்ற ‘தமிழ்க் கவிைதக்
களஞ்சியம்’ என்ற ��ம், ‘ெசஞ்ெசாற் கவிக்ேகாைவ’ையப் ேபான்ேற
�ைவமிகக தமிழ்ப் பாடல்களின் ெதா�ப்� �ல் ஆ�ம். இைவேய அன்றி,
எல்லீசர் தி�க்�ற�க்� வைரந்த உைரைய�ம் பதிப்பித்�ள்ளார். 
வரலாற்� �ல்கள்

வாழ்க்ைக வரலாற்�க்� �க்கியத்�வம் அளிக்கப்படா நிைலயில்,

அத்�ைறயி�ம் �ல்கள் பல உ�வாவதற்� வழிேகாலியவர் ரா.பி. ேச. ஆவர்.
‘தமிழ்நாட்� நவமணிகள்,’ ‘கால்�ெவல் ஐயர் சரிதம்,’ ‘கிறித்�வத் தமிழ்த்
ெதாண்டர்’ என்ற �ன்�ம் இவர் எ�திய வாழ்க்ைக வரலாற்� �ல்கள்
ஆ�ம். இவற்�ள் �தன் �தலில் ெவளிவந்த �ல் ‘தமிழ்நாட்�
நவமணிகள்’ என்ப� 1926ஆம் ஆண்�ல் ெவளியிடப் ெபற்ற இந்�ல்
ேலாேகாபகாரி என்ற இதழில் ெவளிவந்த ஒன்ப� கட்�ைரகளின்
ெதா�ப்பா�ம் ஆதிைரயார், விசாைகயார், ம�தியார், ேகாப்ெப�ந்
ேதவியார், மணிேமகைலயார், கண்ணகியார், �னிதவதியார்,
மங்ைகயர்கரசியார், திலகவதியார் என்�ம் தமிழ் நாட்�ப் ெபண்மணிகள்
ஒன்பதின்மரின் வாழ்க்ைக வரலாற்ைற எ�த்�ைரக்�ம் �ல்.

கைதப்ேபாக்கில் அைமந்த� இந்�ல். இந்�லின் சிறப்பிைன, 

“பண்ைடத் தமிழ் மக்களின் வாழ்க்ைகச் சிறப்ைப இக்காலத்�த் தமிழ்ச்
சிறார்க்� எ�த்ேதா�ம் �த்தகங்க�ம், பண்�ெதாட்�ச்
சரித்திரவாயிலாக�ம், ப�வல்கள் வாயிலாக�ம் அறியக் கிடக்�ம் நம்
நாட்� வீரர்களின் வாழ்க்ைக வரலா�க�ம் தற்காலம் ெவளிப்ேபாந்�ள்ள
�ல்க�ம் காண அரியவாயினேவ என்� ெந�நாளாகக் க�தியி�ந்த 



ஒ� ெப�ங் �ைறைய இந்�லாசிரியர் நிைற� ெசய்�ள்ளார்”
என்� இந்��க்� �ன்�ைர வழங்கிய �ன்னாள் அைமச்சர் தி. ெந.

சிவஞானம் பிள்ைள பாராட்��ைரக்கின்றார். 

1936இல் ெவளிவந்த ‘கால்�ெவல் ஐயர் சரிதம்’ கால்�ெவல் அவர்களின்
வாழ்க்ைக வரலாற்ைற எ�த்தியம்�வ�. 

1946இல் ெவளியிடப்ெபற்ற ‘கிறித்�வத் தமிழ்த் ெதாண்டர்’ என்�ம் �ல்
வீரமா�னிவர், ேபாப்ைபயர். கால்�ெவல், எல்லீசர். இக்ேனசியஸ் ஐயர்,
ேவதநாயகம் பிள்ைள, கி�ஷ்ணபிள்ைள ேபான்ற கிறித்�வர்கள் தமி�க்�
ஆற்றிய அ�ந்ெதாண்�களின் விளக்கமாக அைமந்�ள்ள�. 

ஆய்� �ல்கள்

ெநல்ைலயில் வழக்கறிஞராக இ�ந்தேபாேத இவர� ஆய்�ப்பணி
�கிழ்ந்�விட்ட�. �தன்�தலில் 1926ஆம் ஆண்�ல் தி�க்�றைள
ஆராய்ந்� ‘தி�வள்�வர் �ல் நயம்’ என்ற �ைல ெவளியிட்டார்.
இந்�லின் ேமன்ைமயிைன�ம், ஆசிரியரின் ஆய்�த் திறனின்
மாண்பிைன�ம் தி�. கா. �. பிள்ைள அவர்கள், 

“உலகெமலாம் உய்வான் ெபா�மைற வ�த்த ஆசிரியர் தி�வள்�வனார�
அளப்பரிய மாண் பிைனப் பாவல�ம் நாவல�ம் கற்ேறா�ம் மற்ேறா�ம்
இந்நாள்வைர ெபா�வைகயாற் பலபடப் பாராட்�ச் சீராட்�ப் ேபாந்தனர்.
ஆசிரியர� �லின் பிண்டப் ெபா�ைள ��கி ஆய்ந்�, அதன்
ெசாற்ெபா�ள் நயங்கைள யாவ�க்�ம் 
எளிதில் விளங்�ம் வண்ணம் ெதள்ெளன வ�த்ேதாதி ஊக்க�ட்�ம்
ெசவ்விய உைரநைட �ல் ஒன்� இல்லாத �ைறைய நிைற�ெசய்த ெப�ம்
�லவர் இத் ‘தி�வள்�வர் �ல் நயம்’ எ�திய தி�வாளர்
ேச�ப்பிள்ைளேயயாவர். 

தி�க்�றட் ெப��ைல நன்� கற்றாராய்ந்� உணர வி�ம்�ம் மாணவர்
யாவ�க்�ம் அந்�ற் ெசாற்ெபா�ள் வளப் பண்டகசாைலக்� நயமிக்க ேதார்
திற�ேகாலாக இவ்�ைரநைடச் ெசந்தமிழ்ச் சீரிய �ைல இயற்றிய
தமிழ்வாணர்க்�த் தமி�ல� என்�ம் கடப்பா�ைடய�”

என்� அந்��க்�த் தாம் வழங்கிய �ன்�ைரயில் ேபாற்றி�ைரக்கின்றார். 
இேத ஆண்�ல் ெவளிவந்த� ‘சிலப்பதிகார �ல் நயம்’ என்ற மற்ெறா� �ல்.

ஆசிரியர் ெப�ைம, அரச நீதி�ம் அரசிய�ம், ஆரிய அரச�ம் தமிழ�ம்,
கண்ணகியின் கற்பின் திறம். விைனப்பயன், பண்ைடத் தமிழ் மக்கள்



நாகரிகம், சிலப்பதிகார �ல்நயம் என்�ம் ஏ� தைலப்�களில் இந்�ல் ஆய்�
ெசய்யப்பட்�ள்ள�. 

இதைன அ�த்� 1932ஆம் ஆண்�ல் ெவளிவந்த ‘வீரமாநகர்’ என்�ம் �ல்
கம்பராமாயணம் பற்றிச் ெசய்த அரியேதார் அ�ைமயான ஆய்� �ல்,

இந்�லின் இனிைமைய ��க்� �ன்�ைர வைரந்த ெவள்ளக்கால்
�ப்பிரமணிய �தலியார் அவர்கள், 

“பலர்க்�ம் ெதரிந்த பழங்கைதகைள, ஆசிரியர் தம் �லைமத் திறைமயால்
��ைமயானைவயாக்கிப் ப�ப்பவர் மனத்ைத மகிழ்விக்கிறார். கைதப்
ேபாக்கில் வ�ம் தக்க இடங்களில் தக்க அறி�ைரகள் 

இலக்கியச் �ைவேயா� இனி� கலந்�ட்� இன்ப�ம் பய�ம் எய்தச்
ெசய்தல் இந்�லிற் பல இடங்களில் காணலாம். இதில் ஒவ்ெவா� பக்க�ம்
இனிைமயா யி�ப்பைத வாசிப்ேபார் சில பக்கங்கள் வாசித்த அளவில்
ெதரிந்�ெகாள்வர் என்ப� திண்ணம். இந்�லின் இனிைம �னியிலி�ந்�
�கரப்ப�ம் க�ம்பின் இனிைம ேபான்றி�க்கின்ற�.” 

என்� எ�த்�ைரக்கின்றார். 

அ�த்� 1945இல் ெவளிவந்த ‘தமிழ் வி�ந்�’ தமிழர்தம் கைலத்திறன்,

தமிழரின் வாழ்க்ைக ேமன்ைம, தமிழ் ெமாழி யின் ெசம்ைம, தமிழ்
இலக்கியத்தின் சீர்ைம ஆகியவற்ைற எ�த்தியம்�கிற�. 

அ�த்த ஆண்�ல் 1946இல் ெவளிவந்த ‘தமிழகம்ஊ�ம் ேப�ம்’ என்ற
�ல், இவர்தம் ஆய்வின் மணி ��யாகத் திகழ்வ�. ஆயிரத்�
�ந்�ற்�க்�ம் ேமற்பட்ட ஊர்கள் இந்�லில் ஆய்விற்�ட்பட்�ள்ளன. தமிழ்ப்
பண்பாட்� �லாக�ம் வரலாற்� �லாக�ம் இந்�ல் �லங்�கின்ற�.

இந்�ல் தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகத்தின பரி� ெபற்ற ெப�ைம உைடய�. தி�.

வி. க. அவர்களின் மதிப்�ைர இந்�லின் தரத்திற்�ம் ஆசிரியர்தம் ஆய்�த்
திற�க்�ம் உைர கல்லாக ஒளிாகின்ற�. 

“ஆசிரியர், நிலம்- மைல-கா�-வயல்-ஆ�-கடல்-நா�-நகரம்-��-பைட-

�லம்-ேகா-ேத�-தலம் �தலியவற்ைற அ�யாகக் ெகாண்� இந்�ற்கண்
நிகழ்த்தி�ள்ள ஊர்ேபர் ஆராய்ச்சி�ம், ஆங்காங்ேக ெபாறித்�ள்ள
�றிப்�க�ம் பிற�ம் தமிழ்ச் சரித்திர உல�க்�ப் ெப�வி�ந்தா�ம் என்பதில்
ஐயமில்ைல. தமிழ்நாட்�ல் சில ஊர்ப் 

 ேபர்கள் சிைதந்�ம், திரிந்�ம், ம�வி�ம், மாறி�ம் தத்தம் �தல் நிைலைய
இழந்�ள்ளன. அைவ மீண்�ம் பைழய நிைல எய்திப் பண்��தற்� இந்�ல்



ெப�ந்�ைண ெசய்தல் ஒ�தைல. இந்��ள் ெபாலித�ம் சில ஊர்ப்
ேபர்களின் வரவா�, சாம்பி�ம் ேசாம்பி�ம், நலிந்�ம் ெமலிந்�ம் கிடக்�ம் நம்
மக்கட்� அமிழ்தாகிப் �த்�யிர் வழங்கல் உ�தி. �லின் நைடக்கண் நடம்
�ரி�ம் பீ�ம் மி�க்�ம் வீ�ம் நாட்�ன் சவைலைய நீக்கி, அதன் மாட்�
ேவட்ைகைய எ�ப்பி, அைத ஊக்�வனவா�ம்.” 

1947இல் ெவளிவந்த ‘தமிழர் வீரம்’ என்�ம் ெபயரிய �ல் தமிழர்தம்
ேபார்த் திறத்ைத�ம், பைடத் திறத்ைத�ம் விளக்�கிற�. 

அ�த்த 1948இல் ெவளியிடப் ெபற்ற ‘தமிழின்பம்’ பாரதப் ேபரரசின் சார்பில்
இயங்�ம் சாகித்திய அகாெதமி பரிசிைனப் ெபற்ற�. இந்��க்ெகன
வழங்கப்பட்ட ஐயாயிரம் ெவண்ெபாற் கா�க�டன் பத்தாயிரம் ெவண்ெபாற்
கா�கைளச் ேசர்த்�ப் பல்கைலக்கழக நிதி வளர்ச்சிக்காக இவர்
ெகா�த்தார். இதனால் பல�ம் இவைரப் பாராட்�னர். 
ஐந்தாண்�கள் இைடெவளிக்�ப்பின் வந்த ‘வழி வழி வள்�வர்’
வள்�வைரப் பிற �லவர்கள் எ�த்தா�ம் திறைன விளக்கி நிற்கிற�. 

இ�தியாக 1958இல் ெவளிவந்த ‘தமிழகம் அைல�ம் கைல�ம்’
தமிழ்நாட்�ன் கைலச்சிறப்ைப�ம். கைல வளர்த்த நகரங்களின்
நல்லியல்�கைள�ம் ஆய்கின்ற�. 

ஆய்� �ல்களாக அன்றிக் கட்�ைரத் ெதா�ப்�க்களாக வந்தைவ
‘கடற்கைரயிேல’, ‘ஆற்றங்கைரயினிேல,’ ேவ�ம்  வில்�ம்’ என்பன. ‘ேவ�ம்
வில்�ம்’ என்ற �ல் கம்ப�ம் கச்சியப்ப�ம், �வர் தமி�ம் ��க�ம்,
தி�ச்ெசந்�ார் ��கன் என்ற �ன்� கட்�ைரகளின் ெதா�ப்பா�ம்.
கவிஞ�ம் கைலஞ�ம் உைரயா�வ� ேபான்� அைமந்த� ‘கடற்கைரயிேல’

என்ற �ல். வி�ைதத் தமிழ்க் கழகத்தின் சார்பில் ெவளிவந்த தமிழ்த்
ெதன்றல் என்ற இதழில் ெவளி வந்த ெதாடர்கட்�ைரகள் இ�பதின்
ெதா�ப்� �ல் இ�. தமிழக ஆ�களின் சிறப்�, அவற்றின் கைரகளில்
அைமந்த நகரங்களின் வரலாற்�ச் சிறப்�, இலக்கியச் சிறப்� இவற்ைற
எ�த்�க் ��ம் ‘ஆற்றங்கைரயினிேல’ கல்கியில் ெவளிவந்த ெதாடர்
கட்�ைரகள் நாற்பத்ெதட்�ன் ெதா�ப்� �ல் ஆ�ம். இ� 1961 இல்
ெவளிவந்த�. 

‘ேவலின் ெவற்றி’, ‘தி�க்காவ�ர்க் கலம்பகம்’ என்ற இ� �ல்க�ம்
�ைறேய கந்த �ராணத் திரட்ைட�ம் தி�க்காவ�ர்க் கலம்பகத்ைத�ம்
த�வி எ�தப்பட்ட உைர �ல்கள் ஆ�ம். 
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ஆங்கிலததில் எ�தி ெவளியிட்ட �ல்கள் ஆ�ம், 
நைட நலம்

1. ேச�ப்பிள்ைள அவர்களின் நைட கைலபயில் ெதளி�ம். கட்�ைர
வன்ைம�ம் ெகாண்ட�. 

2. ெசய்�ளின் இனிைம ெகாண்ட ெசந்தமிழ் நைட. இதைன நாவலர்
ேசாம�ந்தர பாரதியார் ‘ெசய்�ேளாைச ஒ��கின்ற அவர� ெதள்ளிய தமிழ்
நைட’ என்� ேபாற்�கின்றார். 
3. இவர்தம் உைரநைடயில் ேமைடப் ேபச்சின் எதிெராலிைய ஆங்காங்ேக
காணலாம். 4. ரா. பி. ேச�ப்பிள்ைளயின் ேபச்� நைட�ம்.கட்�ைர நைட�ம்
ஏறக்�ைறய தி�. வி. க. அவர்களின் ேபச்� நைடைய�ம் எ�த்�
நைடைய�ம் ஒத்ததாகேவ இ�க்�ம், 

‘உைரநைடயில் தமிைழப்ேபால் �கரேவண்�மானால் தி�. வி. க.,

ேச�ப்பிள்ைள ஆகிய இ��லவர்களின் ெசந்தமிைழச் ெசவியில் ம�க்க
ேவண்�ம்.’ 
என்ற ேயாகி �த்தானந்த பாரதியின் �ற்�ம் இதைன
உண்ைமப்ப�த்�கிற�. 

5. இவர்தம் நைட தனித்தமிழ் நைடயா�ம். எ�ைக ேமாைன
இன்பத்திற்காகக்�ட இவர் வடெமாழிச் ெசாற் கைளக் ைகயாள்வதில்ைல.

இவர்தம் தனித் தமிழ் ஆரவாரமற்ற�. திட்ப �ட்பம் சான்ற�. 

அ�ைமயான தமிழ்ச்ெசால் ஒன்றி�க்க ஆங்கிலத்ைத எ�த்தா�தல்
அறிவீனம் அல்லவா? க�ம்பி�க்க இ�ம்ைபக் க�ப்பா�ண்ேடா? 

—அைல�ம் கைல�ம், ப. 32. 

என்ற வினா, இவர்தம் தமிழ் ஆர்வத்ைத அன்ேறா �லப்ப�த்�கின்ற�. 

6. இவர்தம் நைடயில் எ�ைக�ம் ேமாைன�ம் மி�தியாக இடம் ெப�ம்.
சான்றாகப் பின்வ�ம் ப�திையப் காட்டலாம். 
“காஞ்சி மாநகரம் ெதய்வம் மணக்�ம் தி�நகரம். எம்ம�ங்�ம்
ேகாயில்க�ம், ேகாட்டங்க�ம் நிைறந்�, இைறெயாளி வீ�ம் இந்நகரில்
“கச்சி ஏகம்பா!” என்� ைக�ப்பித் ெதா�ேவா�ம், “கஞ்சி வரதப்பா!”
என்� கசிந்��கி நிற்பா�ம் 



எண்ணிறந்தவர். கண்�க்கினிய �ஞ்ேசாைலயின் இைடேய, ஒ� மாவின்
கீழ்க் ேகாயில் ெகாண்ட மங்ைக பங்கைன “ஏகம்பத்�ைற எந்தாய் ேபாற்றி”
என்� அ�ந்தமிழ் மலரால் அ�ச்சைன ெசய்தார் மாணிக்கவாசகர்.” 

—ஆற்றங்கைரயினிேல. ப. 9. 

7. பழந்தமிழ் இலக்கிய �லின் க�ப்ெபா�ைள �ட்பமாக ஆய்ந்� அதன்
ெசாற்ெபா�ள் நயங்கைள எளிேயா�ம் எளிதில் உண�ம்வண்ணம்
திட்பமாகக் ��ம் பாங்கிைன இவர் நைடயில் காணலாம். 
8. �ன்ேனார் ெமாழி ெபா�ைளப் ெபான்ேன ேபால் ேபாற்�ம் திறத்திைன�ம்
இவர் நைடயில் காண��கிற�. 

9. ஏற்ற இடங்களில் சிறந்த இலக்கியப் ப�திகைள அளவறிந்�
ேமற்ேகாளாகக் காட்�ம் ேநாக்கிைன�ம் உைடயதாக அைமகிற�. 

10. அழ� தமிழிைன மட்�மின்றிப் பழ� தமிழின் இனிைமைய�ம்
காணலாம். இலக்கியச் �ைவ�ம், ஆராய்ச்சிக் �றிப்�க�ம், அ�பவ
உண்ைமக�ம் ஆங்காங்ேக இைணந்� ப�ப்ேபார் ெநஞ்சத்தில் தமிழின்
இனிைமையப் பதிக்�ம் உயர் நைட இவர் நைட. 

11. இவர்தம் உைரநைடத் தமி�க்� ஒளி�ம் உயி�ம் ஊட்�ம் உயர் பண்�கள்
எளிைம�ம் இனிைம�ம் ெதளி�ம் திண்ைம�ம் ஆ�ம். 
12. தமிழ் ெமாழியின் ெசால் வளத்திைன—அதன் ெப�ைமைய
அ�ைமைய அறிவிக்�ம் உயர்ந்த நைட இவர் நைட. 13. ெசால்ெலா�
ெசால்ைல�ம் க�த்ெதா� க�த்ைத�ம் ஒப்�ேநாக்கிச் �ைவைய�ம்
பயைன�ம் இைணக்�ம் உன்னத நைட 

14. ேபராசிரியரின் உைரநைட பயி�ேவார் உள்ளத்தில் தமிழார்வத்ைதப்
ெப�க்ெக�க்க ைவப்ப�. ேச�ப்பிள்ைள அவர்கள் காலத்தில் தமிழார்வம்
�றிப்பிடத் தக்க (அல்ல�) பாராட்�ம் அளவில் இல்ைல. ஆயின் அதைனத்
தட்� எ�ப்பி அந்த ஆர்வத்ைத வளர்த்த ெப�ைம ேச�ப்பிள்ைளயின்
நைடக்� உண்�. 

15. தக்க இலக்கியச் ெசாற்கைள�ம் வழக்�ச் ெசாற் ெறாடர்கைள�ம்
மணிமிைட பவளம் ேபாலக் கட்�ைரகளில் எ�த்தாண்டைமயால் இவர்தம்
நைட ப�ப்பவரின் தமிழ் உைரநைடத் திறத்ைத உயர்த்திய�. தனித்தமிழின்
இனிைம ைய�ம் ஏற்றத்ைத�ம் நிைலெபறச் ெசய்த�. தமிழ்ச் ெசாற்கள்
சிலவற்றின் வரலாற்ைற�ம் சிறப்ைப�ம் உல�க்� அறி�கப்ப�த்திய�. 

ெகாைட வள்ளல்



தமிழ்ப் �லவர்கள் என்றால் வ�ைமயில் வா�பவர்கள் என்ற ஒ� நிைல
இ�ந்த�. இந்நிைலயி�ம் ஒ� மாற்றத்ைத ஏற்ப�த்திக் ெகாைட
வள்ளலாகத் திகழ்ந்தார் ேச�ப் பிள்ைள. 

அண்ணாமைல, ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழகங்க�க்�த் தனித்தனிேய
இ�பத்ைதயாயிரம் ெவண்ெபாற்கா�கள் வழங்கினார். இதன்ப�
ஆண்�ேதா�ம் இப்பல்கைலக் கழகங் களில் தமிழ் இலக்கியம், சமயம்
பற்றிய ெசாற்ெபாழி�கள் நைடெபற ேவண்�ம். வட்�த் ெதாைகயாக வ�ம்
ஆயிரத்தில் ஒ� பாதி ெசாற்ெபாழிவாள�க்�ம் ம�பாதி ெபாழிைவ
�லாக்க�ம் பயன்பட ேவண்�ம் என்�ம் திட்டமிட்டார்.  இராசவல்லி�ரம்
ெசப்பைற அழகிய �த்தர் தி�க் ேகாவிைலப் ��ப்பிக்�ம் பணிக்� 2000

ெவண்ெபாற்கா�கள் வழங்கினார். அக்ேகாயிலின் �ட�ழக்� விழா நாளில்
எண்�ா� ெவண்ெபான் மதிப்�ள்ள ெப�மனி ஒன்ைற வாங்கிக் ேகாவிலின்
�ன் மண்டபத்தில் ெதாங்கவிட்டார். 

தி�ெநல்ேவலி நகர்மன்றத்ைதச் சார்ந்த மகப்ேப� ம�த்�வமைனக்�.

பின்னாளில் தம் �ல்க�க்� வ�ம் வ�வாய்த் ெதாைகைய எ�தி
ைவத்தார். 
ெபற்ற சிறப்�கள்
1. ‘தமிழகம்—ஊ�ம் ேப�ம்’ என்ற ��க்�த் தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகத்தின்
பரிசாக ஐந்�� ெவண்ெபாற்காக கைளப் ெபற்றார். 

2. ‘தமிழின்பம்’ ��க்காக மத்திய அரசிடம் ஐயாயிரம்
ெவண்ெபாற்கா�கைளப் பரிசாகப் ெபற்றார். 
3. 1950ஆம் ஆண்�ன் த�ம�ர ஆதீனத் தைலவர் �ப்பிரமணிய
ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய �வாமிகள் அவர்களால் ‘ெசால்லின் ெசல்வர்’
என்� பாராட்டப் ெபற்றார். 
4. 1957இல் ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழக �ற்றாண்� விழாவில் இலக்கியப்
ேபரறிஞர் (�.லிட்) என்ற பட்டம் வழங்கப் ெபற்�ப் பாராட்டப் ெபற்றார். 

5. 1961இல் ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழக �ைணேவந்தர் டாக்டர்
இலட்�மணசாமி �தலியார் தைலைமயில் ெவள்ளி விழாக் கண்டார்.
ெவள்ளிவிழாத் தைலவர் ரா.பி.ேச. அவர்களின் தி���வப் படத்ைத அன்�
திறந்� ைவத்தார். ெவள்ளிவிழா நிைன� மலர் ஒன்� டாக்டர் தனிநாயக
அ�கள் அவர்களால் ெவளியிடப்ெபற்ற�. 



6. தம் அ�பத்ைதந்தாவ� வய�வைர பல்கைலக் கழகத்தில் பணியாற்றிய
ெப�ைம இவ�க்� உண்�. 

“ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகத்தில் �தல் தமிழ்ப் ேபராசிரியராகப் பணிேயற்ற
ேச�ப்பிள்ைள, இ�பத்ைதந்� ஆண்�களாக இைணயிலாத் தமிழ்ப்
பணியாற்றி�ள்ளார். அவர் விளம்பரத்ைத வி�ம்பாமல் கடைம�ணர்ச்சி�டன்
பல�ைடய அன்பிற்�ம் பாராட்�ற்�ம் நன்மதிப்பிற்�ம் உரியவராக அரிய பணி
ஆற்றினார். அவர் தமிழ் ெமாழியிடத்� அளவிறந்த பற்�ப் �ண்டவர்.
எனி�ம் பிறெமாழிகைளச் சிறி�ம் ெவ�ப்பவரல்லர். இஃ� இவரிடம்
விளங்�ம் மிக�ம் ேபாற்றத்தக்க அம்சம். அவர் தமக்காகேவா தம்ைமச்
சார்ந்தவ�க்காகேவா என்பால் உதவி நா� எந்த நா�ம் வந்ததில்ைல.” 

என்�ம் �ைணேவந்தரின் உைர, இவர்தம் ெப�ைமக்�ப் ெப�ைம
ேசர்க்கிற�. 

பண்� நலன்கள்
1. இைற�ணர்� மிக்கவர்-ைசவரான இவர் தஞ்ைச நாட்� அன்னப்பன்
ேபட்ைடத் தி�மடத் தைலவராய் விளங்கிய சபாபதி தா�மானவர் என்பவரிடம்
ைசவ சமய தீக்ைக ெபற்�த் தாம் ஒர் உண்ைமச் ைசவர் என்பைத உ
ண்ைமப்ப�த்தினார். 

2. ெசப்பைற அ�களார் சிவஞான ேதசிகர், தி�மணம் ெசல்வேகசவ
�தலியார் இவர்கைளச் சிந்ைத மறவாத தன்ைமயினால் ��பக்தி மிக்கவர்
என்ப� �லனாகிற�. 

3. அன்ைன ெசார்ணம்மாள் ெபயரில் பல்கைலக் கழகங்களில்
அறக்கட்டைளகள் நி�வியதால், தாயிடம் இவர் ெகாண்ட அன்�ம் மதிப்�ம்
�லனாகின்றன. 

சா—11 4. தாய்ெமாழிப் பற்� மிக்கவர். நாட்�ப்பற்�ம் மிக்கவர். 

“தமி�க்� ஒ� நல்ல� என்றால் அவர் உடலிேல ெதம்�, �கத்திேல உவைக;

தமி�க்� ஓர் இைட�� என்றால் அவர் உடலிேல தளர்ச்சி, �கத்திேல
கவைல இப்ப�யாக அவர் தமிைழத் தம் வாழ்ேவா� வாழ்வாக இைணத்�
வாழ்கிறார். 
என்ற �.வ. அவர்களின் ேபாற்�தல் ெமாழி இவர்தம் தமிழ்ெமாழிப் பற்றின்
ேமன்ைமைய அறி��த்�கின்ற�. 

மைற�



தமி�க்காக வாழ்ந்� தமிழ் உலகிற்�ச் சீ�ம் சிறப்�ம் ேத�த்தந்த ரா.பி.
ேச�ப்பிள்ைள அவர்கள், 1961ஆம் ஆண்� ெவள்ளிவிழாக்கண்ட
பன்னிரண்டாம் நாள் மண்�லக வாழ்ைவ நீத்� விண்�லகம் எய்தினார். 
நிைற�ைர

இவ்வாறாக ரா.பி. ேச�ப்பிள்ைள அவர்களின் வாழ்க்ைக ஏற்ற�ம் வீ�ம்
உைடயதாகத் �லங்கச் ெசாற் ெபாழி�கள் நிகழ்த்தி�ம், �ல்கள்
வழங்கி�ம், கட்�ைரகள் எ�தி�ம், ஆய்�க்� வழிகாட்��ம் அவர் ஆற்றிய
தமிழ்த் ெதாண்� ெசாற்களால் வ�த்�க்�ற இயலாச் சீர்ைம வாய்ந்ததாக
விளங்�கின்ற�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



10. சான்ேறார் ெப�ந்தைக �.வ.

 

வடார்க்கா� மாவட்டத்திவ் வாலாஜா என்�ம் ஊர் உள�. அவ்�ரின் அ�கில்
அழ�ற ேவலமைல நிமிர்ந்� நிற்கின்ற�. ேவலமைலயின் அ�வாரத்ேத ேவலம்
என்�ம் எழிற் சிற்�ார் அைமந்�ள்ள�. அச்சிற்�ாேர சிற்�ா�ம் ேப��ம்
தமிழ்��ம் நல்�ல�ம் ‘�வ’ என்ற இரண்� எ�த்�க்களால் ஒ��கமாக
மாண்�டன் ேபாற்�ம் டாக்டர் �. வரதராசனார் அவர்களின் ெசாந்த
ஊரா�ம். 

பிறப்�
ெசாந்த ஊர் ேவலம் என்றா�ம், டாக்டர் அவர்கள் பிறந்த� வடார்க்கா�
மாவட்டத் தி�ப்பத்�ார் ஆ�ம். 1912ஆம் ஆண்�ேல பிறந்த டாக்டர்
அவர்களின் ெதாடக்கக் கல்வி தி�ப்பத்�ாரி�ம், பின்னர் வாலாஜாவி�ம்
கழிந்த�. இவர்களின் பாட்�யாேர இவர்கைளப் பாராட்�ச் சீராட்�ச்
ெசல்லமாக வளர்த்தவர்கள். இவர்களின் இனிய நிைனவிைன நிைன��ர
எ�ந்தேத டாக்டர் அவர்களின் ‘வி�தைலயா?’ என்ற சி�கைத. தம்ைம
அன்�டன் வளர்த்� ஆளாக்கிய பாட்�யாைர நிைனத்�க் ெகாண்டால்,

டாக்டர் அவர்கள் பைழய நிைன�கைளெயல்லாம் உணர்ச்சிேயா� ேப�வார்.
டாக்டர் அவர்களின் ��ம்பம் ஊரில் ெசல்வாக்காக விளங்கிய ��ம்பம்.
ேம�ம் டாக்டர் அவர்கள் ��ம்பத்திற்� ஒேர ஆண்மகனாராவர். உடன்
பிறந்தவர் இ�வ�ம் தமக்ைக�ம் தங்ைக�ம் ஆவர். தந்ைத யாரின்
அறி�த்திற�ம் அன்ைனயாரின் உ�தி ெநஞ்ச�ம் டாக்டர் அவர்கள் ெபற்ற
��ம்பச் ெசாத்� ஆ�ம். டாக்டர் அவர்கள் ப�க்�ம் நாளில் கணக்�ப் பாடம்
சிறப்பாக வந்த�. அப்பாடத்தில் �ற்�க்� �� எ�த்� �தன்ைமயாகத்
ேதர்� ெப�வார்கள். தி�ப்பத்�ர் நகராண்ைம உயர்நிைலப் பள்ளியில்
1928ஆம் ஆண்� ெப�ம் பள்ளி இ�தித் ேதர்� (s.s.l.c) எ�தி ெவற்றி
ெபற்றார்கள். 

�தற் பணி

அக்காலத்தில் இந்த நாள் ேபான்� ஆங்காங்ேக கல்�ரிகள்
அைமந்தி�க்கவில்ைல. கல்�ரிக் கல்வி ெயன்றால் ெசன்ைனக்ேக வந்�
ப�த்தல் ேவண்�ம். வீட்�ற்� ஒ�மகன் என்ற நிைலயில் டாக்டர் அவர்கள்
ெதாடர்ந்� கல்�ரிக்கல்வி கற்க இயலவில்ைல. ��ம்பச் �ழல் காரணமாக
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ேசர்ந்தார்கள். ஏறத்தாழ அப்பணியிைனத் திறம்பட �ன்� ஆண்�கள்
ஆற்றினார்கள். உயர் அ�வலர்களின் ஒ�மித்த பாராட்�க்�
உரியவரானார்கள். மனச்சான்ைற மதித்�க் கடைம உணர்ேவா� பணியாற்றிய
காரணத்தால் ேவைலப் ப� இவர்க�க்� மி�தியாகத் தரப்பட்ட�.

இதனால் உடல்நலக் �ைற� ஏற்பட்ட�. ேவைலப்ப��ம் அதன் காரணமாக
ஏற்பட்ட உடல் நலக்�ைற�ம் இவைர அந்தப் பணிக்� ஒ� ��க்�ப் ேபாடச்
ெசய்தன. 1931ஆம் ஆண்� �தல் 1934 வைர �ன்றாண்�கள் ஊ�க்�
வந்� ஓய்� ெபற்� உடல் நலத்திைனப் பா�காத்�க் ெகாண்டார்கள். 

தமிழ்க் கல்வி 

உடைல ஓம்பிய ேநரத்தில் ேபரறிஞர் �ன் இயற்ைக ம�த்�வம் பற்றிய �ல்
ஒன்றிைன இவர்கள் ப�த்தார்கள். அந்�ல் இவர்கள் வாழ்வில் நல்ல
தி�ப்பத்திைனத் தந்த�. அதன்வழித் தம் உடல் நலம் காத்�க் ெகாண்ட
இவர்கள் உளநலத்திற்�ரிய தமிழ்க் கல்வியிைன ேமற்ெகாண்டார்கள்.

இளைம ெதாட்ேட இவர்கள்பால் �ைறவற நிரம்பயி�ந்த தமிழார்வம்
ெதாடர்ந்� தமிழ் �ல்கைளக் கற்�வரச் ெசய்த�. யாழ்ப்பாணம் தி�.

��ேகச பண்�தர் அவர்களின் மாணவர் தி�. ��ைகய �யலியார்
அவர்களிடம் இவர்கள் தமிழ் �ல்கைளக் கற்� வரலானார் கள். 1934ஆம்
ஆண்�ல் ெசன்ைன பல்கைலக் கழக வித்�வான் �தல்னிைலத் ேதர்�
(Vidwan preliminary) எ�தி ெவற்றி ெபற்ற இவர்கள், தி�ப்பத்�ார்
நகராண்ைம உயர்நிைலப்பள்ளியில் தமிழாசிரியரானார்கள். இ�பத் திரண்�
வயதில் தமிழாசிரியர் பணி ெதாடங்கிய இவர்கள், ம� ஆண்�ேலேய
(1935) வித்�வான் நிைறநிைலத் (vidwan Final) ேதர்� எ�திச்
ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழகத்திேலேய �தலாமவராகத் ேதறித்
தி�ப்பனந்தாள் காசிமடத்தின் ஆயிரம் �பாய்ப் பரிசிைனப் ெபற்றார்கள்.

ஆசிரியப் பணிேயா� ேதர்விற்�ம் ப�த்�ச் சிறப்பாகத் ேதறியைம எ�த்த
ெசயைலத் திறம்படச் ெசம்ைம�ற நிைறேவற்�ம் இவர்கள் ஆற்றைல
இனிைம�றப் �லப் ப�த்�ம். ெதாடர்ந்� கல்வி பயின்� பி.ஓ.எல். (B.O.L)

ேதர்� எ�தி �தல் வ�ப்பில் ேதர்ச்சி ெபற்றார்கள். 

பச்ைசயப்பன் பணி
1939ஆம் ஆண்�ல் ெசன்ைனப் பச்ைசயப்பன் கல்�ரியில் தமிழாசிரியப்
பணி ஏற்றார்கள். அக்காைல  பின்னாளில் பல்கைலக்கழகத் �ைணேவந்தர்
டாக்டர் இலக்�மண�வாமி �தலியார் அவர்கள் அறங்காவலர் ��வில்
உ�ப்பினராக இ�ந்தார்கள். அவர்கள் இவர் தம் வளர்ச்சிக்� வாய்ப்�த் தந்�



ஊக்க�ட்� வந்தார்கள். 1945ஆம் ஆண்�ல் விைன ெசாற்கைளப் (Verbs)

பற்றி ஆங்கிலத்தில் ஓர் ஆராய்ச்சிக் கட்�ைர எ�திப் (M.O.L.) பட்டம்
ெபற்றார்கள். அ� ெபா�� தமிழ்த் �ைறயிைனத் தைலைம தாங்கி
நடத்திய ேமா�ர் கந்தசாமி �தலியா ரவர்கள் இவர்கள்பால் ேபரன்�
ெச�த்தி இவர்கைள வழிப்ப�த்தி வந்தார்கள். அவர்கள் மைறவிற்�ப் பிற�
1946ஆம் ஆண்�ல் இவர்கள் தமிழ்த்�ைறத் தைலவராக நியமிக்கப்
ெபற்றார்கள். 1948ஆம் ஆண்�ல் ‘சங்க இலக்கியத்தில் இயற்ைக’ (The

treatment of Nature in Sangam Literature) என்ற ெபா�ள் �றித்�
ஒர் ஆராய்ச்சிக் கட்�ைரயிைன எ�திச் ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழகத்தில்
தமிழில் �தன் �தலில் ‘டாக்டர்’ பட்டம் ெபற்றார்கள். 

வ�ப்பைறயில்

டாக்டர் அவர்கள் எந்தப் பாடத்ைத எ�த்�க் ெகாண்டா�ம் அதைன
மானவர் மனங்ெகாளக் கற்பிப்பார்கள். சங்க இலக்கியத்தில் நல்ல �லைம
அவர் க�க்�ச் சிறப்பாக அைமந்தி�ந்த�. சங்க இலக்கிய மாந்தரின்
�ண்ைமயான உள் ளத்திைன, அதி�ம் �றிப்பாகத் தைலவியின்
ெநஞ்சப்பாங்கிைன, அவர்கள் அைமதிேயா�ம் உணர்ச்சிேயா�ம் உணர்த்�ம்
ெபா�� வ�ப்பைறயில் இ�ந்� ேகட்கேவண்�ம். இலக்கணப் பாடத்ைதத்
ெதளிவாக நடத்�தல், ெமாழி �லின் திறம் காட்டல், இலக்கிய
ஆராய்ச்சியின் சிறப்ைபப் �லப்ப�த்�தல், ஆக இப்ப�ப் பல �ைறகளி�ம்
அவர்தம் ெசாற்ெபாழி� க�த்திற்� வி�ந்தாக அைமந்த�.

ஆரவார மின்றி அைமதியாகக் க�த்�கைள எ�த்� ெமாழிவார்.
அவர்க�ைடய ெசாற்ெபாழிவிற் க�த்தைலகள் வந்� ேபா�ம். நல்ல
சிந்தைனச் சிற்பி. அவர்கள் வாழ்க்ைகயில் உணர்ச்சிக்� அதிகம் இடம்
ெகாடாமல் உண்ைமக்�ம் ந�� நிைலைமக்�ம், அறிவிற்�ம் இடந்தந்� வாழ
ேவண்�ம் என்பதைன அவர்கள் ெபரி�ம் வற்��த்�வார்கள். ��ங்கச்
ெசான்னால். அவர்கள் நிகழ்த்�ம் ெசாற்ெபாழி�கள் மன நலம் ேசர்ப்பன
வா�ம். ெபா� மன்றங்களில் அைம�ம் இவர்தம் ெசாற் ெபாழி�க�ம்
அவ்வாேற ஆரவாரத்திற்கிடமின்றி அைமதி�டன் க�த்தாழத்�டன்
அறெநறியில் அைமந்� �லங்கக் காணலாம். 1953ஆம் ஆண்� ெசன்ைன-

ேதனாம்ேபட்ைட யில் நைடெபற்ற ஐந்தாம் தமிழ் விழாவின் ேபா� இலக்கிய
அரங்கிற்�த் தைலைம தாங்கிய இலங்ைக அைமச்சர் தி�. நேடசப் பிள்ைள
அவர்கள், இவர்கைளத் ‘தமிழ்நாட்�ன் இலக்கிய ேநாெபல் பரிசாளர்’ என்�
அைவேயா�க்� அறி�கப்ப�த்திய காட்சி�ம், அ�ெபா�� இவர்கள்
‘ெசந்தார்ப் ைபங்கிளி �ன்ைக ஏந்தி’ இன்�வரல் உைரேமா ெசன்றிசிேனார்
திறத்ெதன, இல்லவர் அறிதல் அஞ்சி, மழைல ெமன்ெசால் பயிற்�ம்



நா�ைட அரிைவ என்ற அகநா�ாற்�த் ெதாடர்கைள விளக்கிப் ேபசிய
இலக்கியப் ேபச்�ம், இன்�ம் பலர் கண்களி�ம் ெசவிகளி�ம்
நிைறந்�ள்ளன. 1957ஆம் ஆண்� ெகாண்டாடப் ெபற்ற �தல் இந்தியச்
�தந்திரப்ேபார் �ற்றாண்� விழாவில் ெசன்ைன அர� இயல்�ைற
வல்�நெரன இவர்கைளத் ேதர்ந்ெத�த்�ப் பாராட்�ம் பரி�ம் வழங்கிய�. 

�ற்பணி: நாவல்கள் 

எ�ப� �ல்க�க்� ேமல் எ�தி இ�பதாம் �ற்றாண்� இலக்கிய
வரலாற்றில் தமக்ெகனத் தனியிடம் ெபற்�ள்ள டாக்டர் அவர்கள் �தன்
�தலில் ‘பாைவ’, ‘ெசந்தாமைர’  �தலிய �ல்கைள 1943-44ஆம்
ஆண்�களில் எ�தினார். இவர்க�ைடய ‘கள்ேளா? காவியேமா?’ என்�ம்
நாவல் பலர் வாழ நல்வழி காட்�ய�. ‘அல்லி’ ஆ�லகிற்� எச்சரிக்ைக
த�வ�. ‘அகல் விளக்�’ எ�ம் நாவ�ம் இத்தைகயேதயா�ம். இந்�ல்
1962ஆம் ஆண்� சாகித்திய அக்காெதமி (Sahitya Akademi) யாரின்
ஐயாயிரம் �பாய்ப் பரிசிைனப் ெபற்ற�. ‘கரித்�ண்�’ ஓவியர் ஒ�வரின்
வாழ்விைன விளக்�வ�. ெபற்ற மனம் தமிழி�ம் ெத�ங்கி�ம்
திைரப்படமாக ெவளிவந்த நாவலா�ம். பாத்திரப் பைடப்�ச் சிறந்த நாவல்
‘மலர்விழி’, ‘கயைம’ ச�தாயத்தின் ஆணவங்கைள அம்பலத்தில்
ெகாண்�வந்� நி�த்�வதா�ம். ‘வாடாமலர்’, ‘மண் ��ைச’, ‘ெநஞ்சில்
ஒ� �ள்’ �தலிய நாவல்கள் வாழ்க்ைகத் ெதளிவிைன வைக�ற எ�த்�
ெமாழிவனவா�ம். 
சி�கைத
‘வி�தைலயா?’ என்ற ெதா�ப்பில் அைமந்�ள்ள சி� கைதகள், இவர்கள்
வாழ்வில் நிகழ்ந்த ஒ� சில நிகழ்ச்சி க�க்�க் கற்பைனச் சிற� கட்�ப்
பறக்க ைவத்ததன் விைளவா�ம், ‘�றட்ைட ஒலி’ சி�கைத ேவ� சில
ெமாழிகளி�ம் ெமாழி ெபயர்க்கப்பட்�ள்ள�. 

இலக்கிய �ல்கள்
ஏறத்தாழ �ப்ப� �ல்கள் இலக்கியங்களின் பிழிவாக�ம், இவர்தம்
எண்ணங்களின் வ�ப்பாக�ம் எ�ந்�ள்ளன. இலக்கியத்தின்
�ண்ைமயிைன-ெசவ்வியிைன உயர்நிைலயிைன இவர்கள் நன்� உணர்ந்�
கட்�ைரகள் எ��வார்கள். 

ெமாழி இயல் ெதாடர்பாக ஏ� �ல்க�ம், ஐந்� நாடக �ல்க�ம். நான்�
வரலாற்� �ல்க�ம் இவர்கள் எ�தி �ள்ளார்கள். க�தமாக இவர்கள்
எ�தி�ள்ள ‘தங்ைகக்�’, ‘தம்பிக்�’, ‘அன்ைனக்�’, ‘நண்பர்க்�’ என்�ம்



நான்� �ல்க�ம் மிக�ம் �கழ் வாய்ந்தைவ, தங்ைகக்� ஒவ்ெவா� தமிழ்ப்
ெபண்�ம் நாேடா�ம் ப�க்கேவண்�ய �ல். 

‘தி�வள்�வர் அல்ல� வாழ்க்ைக விளக்கம்’ என்�ம் �லில்
தி�வள்�வரின் ெதளிந்த க�த்திைன வ�த்�த் த�கின்றார்கள்.

இந்�லிற்� அழகியேதார் அணிந்�ைர அ�ளிய தமிழ்ப் ெபரியார் தி�. வி.
க. அவர்கள் ��வன வ�மா� : 

“இத்தைகய �ைல யாத்தவர் டாக்டர் �.வரதராசனார், எம்.ஓ.எல். ஆசிரியர்
வரதராசைர யான் நீண்ட காலமாக அறிேவன். அவைர யான் �தன் �தல்
பார்த்தேபா� அவர்தம் மலர்ந்த விழி�ம். �ரிய �க்�ம், பரந்த ெநற்றி�ம்,
நீண்ட �க�ம், நிமிர்ந்த பிடரி�ம் என்�ள்ளத்ைதக் கவர்ந்தன. இைவ,

அறி�க்� உைற�ளா�ள்ள �ைளயின் திறத்ைத அறிவிக்�ம் �றக்க�விகள்.

அவர்பால் யான் அன்� கண்ட இளைம இன்�ம் ெபாலிகிற�, அவர் என்�ம்
இைளஞராயி�த்தல் ேவண்�ெமன்ப� என� ேவட்ைக. கவைலக் காட்சிைய
அவர் �கம் வழங்�வதில்ைல. நல்ல �ைள�ம், நிைலத்த இளைம�ம்,
கவைல காணா �க�ம் ஒ�வைரச் சிறந்த கைலஞராக்�ம் நீர்ைமயன.

ஆசிரியர் வரதராசனார் ெப�ங்கைலஞராய் நாட்ைட நல்வழியில் ஒம்�ந்
ெதானடராவர் என்� யான் நிைனத்த�ண்�. அந் நிைன� ப��படவில்ைல.

அவர் இயற்றி�ள்ள �ல்கள் நாட்ைட நல்வழியில் ஓம்பி வ�தல்
கண்��...ேதாழர் வரதராசனார் ஒ� கைலக்கழகம்; ெபா�ைமக்�
உைற�ள்; 

அைமதிக்� நிைலக்களன்; �ரட்சி அவர் ெநஞ்சில் ெபாங்�கிற�. ேதாழர்
�ரட்சிைய இந்�லில் பரக்கக் காணலாம்...... ஆசிரியர் வரதராசனார்
தி�வள்�வர் �ரங்கத்தில் பன்�ைற �ழ்கி �ழ்கிப் பலதிற பணிகைளத்
திரட்�க் ெகாணர்ந்தனர். அவர� ெநஞ்சம் தி�வள்�வர் ெநஞ்�டன்
உறவா� உறவா�ப் பண்பட்ட�. அந்ெநஞ்சினின்�ம் அ�ம்�ம் க�த்�ச்
சிந்தைனக்�ரியேத.” 

தமிழ்ப் ெபரியார் தி�.வி.க. அவர்கேளா� தாம் ெகாண்ட ெதாடர்ேப
தம்�ைடய வாழ்வின் ெபறற்கரிய ேப� என டாக்டர் அவர்கள்
ெப�மிதத்ேதா� �றிக் ெகாள்வார்கள். அரசியலில் காந்தியண்ண�ம்
தி�.வி.க. அவர்க�ேம அவர்கள் மதித்த தைலவர்கள் ஆவர். 

டாக்டர் அவர்க�க்�ப் பி�த்த �ல்கள் தி�வாசகம், தா�மானவர்,
வள்ளலார், விேவகானந்தர், இராம தீர்த்தரின் அறி�ைரகள்
�தலியனவா�ம். ேமைல நாட்�ப் ெப�ம் �லவர்களான ெபர்னார்�ஷா
(Bernard shah) ெபர்ட்ரண்ட் ரசல் (Bertrand Russel),சி.இ.எம் ேஜா�



(C.E.M.Joad),எச்.ஜி.ெவல்ஸ் (H.G. wells). ஆல்டஸ் ஹக்ஸ்லி (Aldous

Huxley) ேசாமர் ெசட்மாம் (Somerset Maugham), ேபர்ல்ஸ் பர்க்
(Pearl S. Buck) �தலிேயார் பைடப்பிைன�ம் வி�ம்பிப் ப�ப்பார்கள். 

இவர்கள் அன்றி�ம் சங்கப் �லவர்கள். தி�வள்�வர், இளங்ேகாவ�கள்,

பாரதியார் �தலான தமிழ்ப் �லவர் ெப�மக்கள் அைனவ�ம் டாக்டர்
அவர்கள் மதித்�ப் ேபாற்றிய ெப�ந்தைககள் ஆவர். தமிழ்ப் �லவர்
ெப�மக்கள் அைனவ�ம் ஒவ்ெவா� �ைறயில் மிகச் சிறந்தவர்கள் என்ப�
டாக்டர் அவர்களின் க�த்தா�ம். தா�ர் (Tagore). காண்ேடகர் �ல்கைள
இவர்கள் மிக�ம் வி�ம்பிப் ப�ப்பார்கள். 

தம் காலில் வி�வைத வி�ம்பாத �வாமிகளிடத்தில் இவ�க்� நிரம்ப
மதிப்�ண்�, ெமளன. �வாமிகளிடம் இவர்கள் ெகாண்��ந்த ஈ�பா�
மி�தியா�ம். அற்�தங் கைள நம்பாத - இைறவன் பைடப்பின் ேநாக்கத்ைத
உணர்ந்த - ெதாண்�ன் வ�வமான- அறத்திற்�- இைறவனின்
அறச்சட்டத்திற்�ப் �றம்ேபாகாமல் மதித்� வாழ்கின்ற �றவிகள்-

ெதாண்டர்கள் இவர்கள் வணங்கி வழிப�ம் ெதய்வங்களாவர். 
இயற்ைகேய ெதய்வம்; இயற்ைகேய ம�த்�வம்; இயற்ைகேய எளிைம;

இயற்ைகேய ��; இயற்ைகேய உபேதசம், இயற்ைகேய சமயம்; சமய
�லி�ம் இயற்ைகேய ெபரி� என்ற ேகாட்பாட்�ைனக் �ைறவறக்
ெகாண்டவர்கள் இவர்கள். 

தமிழ்ப் ெபரியார் தி�. வி. க. அவர்களிடம் ெந�ங்கிய ெதாடர்�
ெகாண்டைமக்� இவ் இயற்ைகப் பற்�ம் ெப�ங் காரணமா�ம். 

இவர்கள் ஆத்திகர் நாத்திகர் என்� அவர்தம் ேபாலி ேவடம் கண்�,

இனங்காண்பதில்ைல. அவரவர் தம் வாழ்ைவ ைவத்ேத ஆத்திகர் நாத்திகர்
எனப்பிரிக்கலாம் என்பார்கள். இைறவனின் அறச்சட்டத்ைத யார் உண்ைமயாக
மதித்� நடக்கின்றார்கேளா, அவர்கேள உண்ைமயில் ஆத்திகர்கள் என்ப�
இவர்கள் ெகாண்��ந்த க�த்தா�ம். 
காந்திய�கள் ‘கட�ள் உண்ைம வ�வானவர்’ என்� ��வைதவிட
‘உண்ைமேய கட�ள்’ என்� ��வைதப் ெபரி�ம் வி�ம்பினாராம்.
அக்க�த்� - அக்காந்தியக் க�த்� - இவர்கட்�ப் ெபரி�ம் உடன்பா�. 

சீரிய சிந்தைனயாளர்

டாக்டர் �.வ. அவர்கள் நிைறயப் ப�த்தவர்; ஆழ்ந்� சிந்தித்தவர்; எண்ணிய
எண்ணங்கைள எழி�ற மக்கள் மன்றத்திேல ைவத்தவர்.



அரியவற்ைறெயல்லாம் எளிதாக விளக்கிய �.வ. அவர்கள் தம் கைத,

கட்�ைர. க�தம், �தினம் �தலியவற்றின் வாயிலாகத் தமிழ்ச் ச�தாயம்
சிந்தித்�த் ெதளி� ெபற்�ச் ெசயலாற்றத் தக்க வைகயில் பல சீரிய
மணிெமாழிகைளத் தந்�ள்ளார். அவற்�ள் சிலவற்ைற ஈண்� நிைனத்�ப்
பார்ப்ப� நற்பயன் நல்�வதா�ம். 
“தமிழர்க�க்� இனப்பற்�ம் இல்ைல; ெமாழிப் பற்�ம் இல்ைல.

அதனால்தான் அவர்கள் இ�க்க இ�க்கக் கீேழ ேபாகிறார்கள்; ஆனால்
ேபதம் இல்லாமல் ெவளியாேரா� பழ�வதில் நல்லவர்கள்.” 

“ேதைவகைள எவ்வள� �ைறத்�க் ெகாள்கிேறாேமா, அவ்வள�க்�
வாழ்க்ைகயில் சிக்கல் �ைற�ம்; �ன்பம் �ைற�ம்.” 

“நல்லவர்கள் பிற�ைடய ெசயலால் அழிவார்கள்; ெகட்டவர்கள் தங்கள்
ெசயலாேலேய அழிவார்கள்.!” 

“பறைவகள் அன்பாக வாழ்கின்றன. அைவக�க்� வாய் இல்ைல; ேபச்�
இல்ைல. பிணக்�ம் இல்ைல. மக்கள் வாழ்க்ைகயில் வாய்தான் வன்�ம்
�ன்�ம் ெசய்கின்ற�. ேபச்� வள்ர்கின்ற�. பிணக்�ம் �ற்� கின்ற�;

அன்பான வாழ்க்ைகயி�ம் தி�ெரன்� அன்� �றிகின்ற�.” 

“மக்க�க்�ள் சாதி இரண்�, இப்ப�த்தான் வாழ ேவண்�ம் என்ற ஜாதி.
எப்ப�யாவ� வாழ ேவண்�ம் என்ற சாதி, இந்தச் சாதிக�க்�ள் கலப்�
மணம் �டா�.” 

“ேவப்பமரம் அத்தி ஆவதில்ைல. �ங்கில் க�ம்� ஆவதில்ைல. பைன
ெதன்ைன ஆவதில்ைல; �லி ப� ஆவதில்ைல. நாய் நரி ஆவ�ம் இல்ைல.

காரணம், அவற்றின் பண்ைப மாற்றி அைமக்�ம் மன வளர்ச்சி இல்ைல;

மனித மனம் ேவம்பாக இ�ந்� க�ம்பாக மாறலாம்; �லியாக இ�ந்� ப�வாக
மாறலாம்; மனிதர்க்� மன வளர்ச்சி உண்�.” 

“எண்ணம் தி�ந்தினால் எல்லாம் தி�ந்�ம். அ� தான் ெபரிய அ�ப்பைட.” 

“அறம் என்ப� ஆற்றல் மிக்க�. அைத எதிர்த்� வாழ ��யா�.” 

“உடல் ேநாயற்றி�ப்ப� �தல் இன்பம், மனம் கவைலயற்றி�ப்ப� இரண்டாம்
இன்பம். உயிர் பிறர்க்� உதவியாக வாழ்வ� �ன்றாம் இன்பம்.!” 

“�ைற இல்லாதவர்கள் உலகத்தில் இல்ைல. �ைறக�க்� இைடேய
�ணத்ைதக் கண்� வாழ ேவண்�ம். �ள்�க்� இைடேய �ரட்�
இைலக�க்� இைடேய ெமல்லிய மலைரக் கண்� ேதைனத் ேத�கிற�
ேதனி. அ�தான் வாழத் ெதரிந்தவர்களின் வழி.” 



“வி�ம்பிய� கிைடக்கவில்ைலெயன்றால் கிைடத்தைத வி�ம்ப ேவண்�ம்.” 

“இன்பத்திற்�த் �ைணயாக வல்லவைர நம்பாேத. �ன்பத்திற்�த்
�ைணயாக இ�க்கவல்லவைரத் ேத� உறவானா�ம், நட்பானா�ம்,
காதலானா�ம் இப்ப�த் தான் ேதட ேவண்�ம்.” 

(அல்லி) 
 “நல்லவனாக இ�ந்தால் மட்�ம் ேபாதா�; வல்லவனாக�ம் இ�க்கேவண்�ம்
அல்லவா? நன்ைம வன்ைம இரண்�ம் இ�ந்தால்தான் இந்த உலகில்
வாழ்க்ைக உண்�.” 

(தம்பிக்�) 

“அன்�க்காக விட்�க் ெகா�த்� இணங்கி நட. உரிைமக்காகப் ேபாரா�க்
காலம் கழிக்காேத.” 

(தங்ைகக்�) 

“‘ஒ�வர் ெபாைற இ�வர் நட்�’ என்�ம் நால�யாரின் ெபான்ெமாழி
இல்வாழ்க்ைகயின் மந்திரமாக விளங்க ேவண்�ம்.” 

(தங்ைகக்�) 

நாவல் சிலவற்றின் ��� வரிகள்
அவர் எ�திய நாவல்களின் ��� வரிகளில் சில ப�ப் ேபாைரச் சிந்திக்க
ைவக்�ம் திறத்தன என்பதைனக் கீழ்க் கா�ம் ப�திகள் ெகாண்�
அறியலாம். 

“அந்தக் ��ம்ப விளக்� அைணவதற்� �ன்ேன ஒ� �ைற அழகாக
ஒளிவீசிய�.” 

(கள்ேளா? காவியேமா?) 

“அந்தக் காட்� வாைக மரத்தின் நிழலில் ஒவ்ெவா� கரித்�ண்டமாகப்
ெபா�க்கி ஆர்வத்�டன் அ�க்கி ைவத்�க் ெகாண்��ந்த அவ�ைடய
அன்பான ைகைய என் மனம் நிைனத்த�.” 

(கரித்�ண்�) 

“சாவித்திரியின் கண்கள் மலர்விழியின் கண்கைள ேநாக்கியப�ேய
கண்ணிர் உதிர்த்�க் ெகாண்��ந்தன.” 

(மலர்விழி) 



“பரேம�வரி என் ேதாைள இ�கப் பற்றிக்ெகாண்� த�த�த்த �ரலில்
அல்லி! என்றாள்.” 

(அல்லி) 

டாக்டர் அவர்கள் மாணவர் மனப்�ண்க�க்� ம�ந்திட்�க் கட்�ம்
ம�த்�வராக விளங்கினார், ப�க்க வ�ம் மாணவர்க�க்�த் தந்ைதயாய்,

வழிகாட்�யாய். உடல்நல ம�த்�வராய். உளநல வித்தகராய் விளங்கினார்.
உடனா சிரியப் ெப�மக்க�க்� உற்ற �ைணயாய் விளங்கினார்.
ச�தாயத்திற்�ச் சிறந்த சீர்தி�த்த வழிகாட்�யாகத் �லங்கினார்.
ெமாழிக்� அரணாக�ம், இலக்கியத்திற்� விளக்கமாக�ம், நாட்�ற்� நல்ல
ெதாண்டராக�ம் இவர்கள் நா�ம் விளங்கி வந்தார்கள். 

பல்கைலக்கழகப் பணி
1961ஆம் ஆண்� பச்ைசயப்பனின் தமிழ்ப் பணியினின்�ம் விலகிப்
பல்கைலக்கழகத் தமிழ்த்�ைறயின் தைலைமயிைன ஏற்றார். ஆயி�ம்
பச்ைசயப்பனின் நிைன� என்�ம் இவர்கள் மனத்தில் ப�ைமயாக இ�ந்த�.

இவர்க�ைடய வளர்ச்சிக்�ப் பச்ைசயப்ப�ம், பச்ைசயப்பன் வளர்ச்சிக்�
இவர்க�ம் ெபரி�ம் உதவி�ள்ளனர். டாக்டர் அவர்களின் ��த்�கைள
ஏற்�ப் பின்பற்றி நடக்�ம் மாணவர் ��ம்பம் ஒன்� உண்�.

அக்��ம்பத்திற்� அறத்திேல ெப�நம்பிக்ைக; மனச்சான்றிேல மதிப்�;
ெகாள்ைகயிேல உ�தி; ஆரவாரத் திற்� எதிரான அைமதியிேல பற்�, 

தமிழ்ப் ெபரியார் தி�. வி.க. அவர்கள் வழங்கிய த�திச் சான்� 

“வரதராசனார் ேபச்சி�ம் எ�த்தி�ம் பர்னாட்ஷாவின் க�த்�க்கள்
ஆங்காங்ேக ெபா�ந்�ம். அவர் பர்னாட்ஷா �ல்கைளப் ப�த்�ப் ப�த்� ஒ�
தமிழ் ‘பர்னாட்ஷா’ ஆனார் என்� ��தல் மிைகயாகா�. பர்னாட்ஷாைவப்
பார்க்கி�ம் வரதராசனார் ஒ� �ைறயில் சிறந்� விளங்�கிறார் என்ப�
என� ஊகம். பர்னாட்ஷா பல பல �ல்கைள எ�தி எ�தி ��ைம
எய்தியவர், இம் ��ைமயில் அவ�க்� வழங்�ம் இக்கால அரக்கப் ேபார்க்
காட்சி “வாழ்க்ைகக்� கிறிஸ்� ேவண்�ம், ைபபிள்  ேவண்�ம்” என்�ம்
எண்ணத்ைத அவரிடம் அ�ம்பச் ெசய்� வ�கிற�. வரதராசனார்க்ேகா
அக்க�த்� இளைமயிேலேய �கிழ்த்த�. “வாழ்க்ைகக்�ச் சமயம் ேதைவ,

கட�ள் ேதைவ” என்� இளைம வரதராசனார் ேபசினார், எ�தினார்.
கீழ்நாட்� இளைம ேமல்நாட்� ��ைமைய விஞ்சி நிற்கிற�.” 

�ைணேவந்தர் பணி�ம் இ�தி�ம்



பல்கைலக்கழகப் ேபராசிரியராகப் பத்� ஆண்�கள் பய�றப் பணிகள்
ஆற்றிய ெப�ந்தைக �.வ. அவர்கள் 1974ஆம் ஆண்� பிப்ரவரித் திங்கள்
�தல் நாளிலி�ந்� ம�ைரப் பல்கைலக்கழகத் �ைணேவந்தர் பணியிைன
ஏற்�ச் சிறக்கச் ெசய்தார், கட்டடங்கள் பல அவர்காலத்தில் கட்டப் ெபற்றன.

அஞ்சல்வழிக் கல்வித்�ைற பிறர் வியக்�ம் அளவிற்� வளர்ந்த�.

ெபா�மக்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் ஆகிய அைனவரா�ம் ஒ�ங்ேக
ெப�மதிப்ைபப் ெபற்றார். ஓயாத நிர்வாகப் பணிக�ம் சிந்தைனப்
ேபாக்�க�ம் எ�த்�த் ெதாழி�ம் சான்ேறார் �.வ. அவர்கள் உடல்
நல�க்� ஊ� ெசய்� வந்தன. 25-1-1974 அன்� ம�ைரயில் நைடெபற்ற
பட்டமளிப்� விழாநாளன்� �.வ. அவர்க�க்� இ�தய ேநாய் கண்ட�.

ம�ைரயிலி�ந்� ெசன்ைன வந்த அவர்கள் 10-10-1974 அன்� 5-30

மணிக்� அரசினர் ெபா� ம�த்�வமைனயில் காலமானார்கள். தமிழர்
ெநஞ்சி�க்�ம் வைர தமிழ்�� நல்�லகிற்�த் தமிழ் ெநஞ்சம் தந்த
சான்ேறார் ெப�ந்தைக �.வ. அவர்கைள நிைனவிற் ெகாள்வர். 
— — —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 சி. பா. 



 சான்ேறார் தமிழ்.pdf

ேதசிங்� ஆண்ட ெசஞ்சியில் பிறந்தவர் (3-5-1985) இந்தச் ெசந்தமிழ்ச்
ெசல்வர். கண்டாச்சி�ர�ம் தி�வண்ணாமைல�ம் இந்த இலக்கியப்
ெபாழில், கற்ற இடங்கள். ைபந்தமிழ் வளர்க்�ம் பச்ைசயப்பன்
கல்�ரிப்பாசைற மறவ�ள் ஒ�வர். அன்ைனத் தமிழில் பி.ஏ. ஆனர்�.

அங்�! �தல் வ�ப்பில் ேதறிய �தல்வர். ‘��ந்ெதாைக’பற்றிய
ஆய்�ைரக்� 1968ல் எம்.லிட்., பட்ட�ம், ‘ேசரநாட்�த் தமிழ்
இலக்கியங்கள்’ பற்றிய ஆய்�ைரக்� 1970ல் டாக்டர் (பிஎச்.�.) பட்ட�ம்
ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழகத்தில் இவர் ெபற்ற சிறப்�கள். நல்ல நைட
ெகாண்ட இந்த நாகரிகர் ேபர் ெசால்ல நா�ம் மாணவர் பைட உண்� காட்�ல்
ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழகத்தில் விரி�ைரயாளராகச் ேசர்ந்தவர்



ேபராசிரியராகத் �ைறத்தைலவராகச் சிறந்தி�க்கிறார்.�ன்னாள் தமிழக
ஆ�ந�க்�த் தமிைழ �ைறயாகப் பயிற்�வித்த ஆசிரியர், இந்த �ற்றிய
�லைமயாளர்! 
பத்� �ல்கள் பைடத்�ள்ள இவர் ஒப்ப�ந் திற�க்�ம் உயர் தமிழ்
அறி�க்�ம், ‘தமிழ் இலக்கிய வரலா�’ ஒன்ேற சான்� அண்ைமயில்
வந்�ள்ள அணிகலன், ‘ெப�ந்தைக �.வ. ‘ஆங்கிலத்தில் ஒ� �ல்’

சங்ககால மகளிர் நிைல’ பற்றிய ஆராய்ச்சி. ‘இலக்கிய அணிகள்’ என்ற �ல்
தமிழக அரசின் இரண்டாயிரம் உ�பா �தல் பரிைசப் ெபற்ற�. ப�த்�ப் பல
பட்டம் ெபற்ற இந்த்ப் ைபந்தமிழ் ேவந்தர்க்�ப் பல�ம் ெகா�த் �ள்ள �கழ்
ம�டங்கள்: �லவேர� (�ன்றக்�� ஆதீனம்) ெசஞ்ெசாற் �லவர் (தமிழ்
நாட்� கல்வழி நிைலயம்), சங்க�ற் ெசல்வர் (ெதாண்ைட மண்டல
ஆதீனம்). 

ெப�ந்தைக �. வ. வின் ெசல்லப்பிள்ைள சி. பா. அவர் �கழ்பா�ம்
அந்தமிழ்த் �ம்பி அயரா� உைழக்�ம் அ�ஞ்ெசயல் நம்பி ! இலக்கியப்
ேபச்சில் இன்ப அ�வி ! எ�த்தில் கல்ல இலக்கியப் பிறவி ! 
சி. பா. இந்த ஈெர�த்� ஒ� ெமாழி, இைளஞர்க்�ச் ெசால்வ� சிறக்கப்
பா� ப�! —மா. ெச. 
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